
A Hód Napja 2014 

Iklódbördőce, 2014. május 23.  

 

Indító: Szokoli Rita 

1. állomás: Kút – Népdaléneklés    (Bazsika Enikő + Földesi Gyöngyi)                     10 pont 

2. állomás: Vadászat – Magaslesből karikába (Baranyi László, Fiedler Sándor)        9 pont 

3. állomás: Olajkút: Közigazgatás, Zala vármegye Trianon előtt és után  

                     (Malasics Edit, Molnár Tibor)                                                                               12 pont  

4. állomás: Kerka-part: Cserta, Kerka, hódok, fás legelő   

                     (Lelkes András, Bazsika Ágnes)                                                               12 pont                             

5. állomás: Átkelés a Csertán (Weinhoffer Tibor, Kancsal László)                            10 pont 

6. állomás: Szécsisziget: Nyugat-Zala híres szülöttei (Pfeiffer Edit, Szikora Pálné) 10 pont 

7. állomás: Kilátó: Helyfelismerés– népi gasztronómia   

                   (Balázs Júlia, Pfeiffer Réka)                                                                       10 pont 

8. állomás: Iklód-hegy: Növények, épített örökségek   

                  (Benedek Miklós, Varga Zsuzsanna)                                                           10 pont 

+1 állomás: Cél, menetlevél +  5 tájszó értelmezése (Gyuricza László)                10 + 6 pont 

                        

      Összesen:                99 pont 

Feladat útközben: Le kell fotózni olyan egyértelmű nyomot, ami a hódok jelenlétére utal, s 
be kell mutatni az 5. állomáson!                                                                                    1 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. állomás: Népdal     Vezető: Bazsika Enikő, Földesi Gyöngyi 
 
Népdal:              10 pont 
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. állomás: Vadászat – Magaslesből karikába    Vezető: Baranyi László, Fiedler Sándor 

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

                                                                                                                3 fő x 3 dobás = 9 pont 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. állomás: olajkút: Zala vármegye Trianon előtt és után      Vezető: Malasics Edit, Molnár Tibor   12 pont 

1. A trianoni elcsatolás előtt, melyik település NEM tartozott Zala vármegyéhez?  

a. Tihany 

b. Sümeg 

c. Őriszentpéter 

d. Lendva 

e. Csáktornya                                                                                                     1 pont 

 

2. Ez a pont, ahol most vagyunk – Iklódbördőce – melyik néprajzi tájhoz tartozik? 

a. Őrség 

b. Hetés 

c. Göcsej                                                                                                            1 pont 

 

3. Melyik néprajzi táj magterületét jelentik a következő falvak: Bödeháza, Szíjártóháza, 
Gáborjánháza, Kámaháza, Göntérháza, Radamos?  ….  (Hetés) 

     1 pont 

4. Melyik állítás nem igaz? A TRIANONI szerződéssel 

a. Az Őrség kb. 1/3-át csatolták el Magyarországtól 

b. Hetés kb. felét csatolták el Magyarországtól 

c. Göcsej nagyobb részét elcsatolták Magyarországtól 

d. Kb.50 km hosszúságban, 8-9 km szélességben éltek magyarok, akiket leválasztottak 
Magyarországról.  

1 pont  

5. Mikor épült a Zalaegerszeg – Lendva vasútvonal és mikor szűnt meg teljesen? 

a. 1890-ben épült és a határon az ötvenes években szedték fel a síneket. 

b. 1814-ben épült, és a határon közvetlenül a Trianon után, a 20-as években szedték fel a síneket.  

c. 1952-ben épült és a rendszerváltozás után szedték fel a síneket.  

 1 pont  

6. Mi volt az un. „zöld útlevél”?  

a. 1990 után a világútlevelet nevezték így, amellyel bármelyik országba lehetett utazni.  

b. Igazolvány, amellyel a zöld határon is át lehetett menni a II. világháború után Jugoszláviába. 

c. A magyar-jugoszláv határsávban élők számára kishatárforgalmi igazolvány a 80-as években, 
amellyel évente 8-szor lehetett átlépni a határt.  



1 pont  

7. Milyen nemzetiségű lakosok élnek a magyarországi Vendvidéken? 

a. Német 

b. Horvát 

c. Szlovén  

 1 pont  

8. Melyik településen hozták létre 1875-ben a Mértékhitelesítő Hivatalt, amelynek feladata, az 
akóról az akkori új űrmértékre (liter, hektoliter) áttérve a boroshordók hitelesítése volt.  

a. Lenti 

b. Lendva 

c. Muraszombat   

1 pont  

9. Melyik épületeket építtette a Bánffy család?  

a. Lendvai vár és a Lenti vár 

b. Lendvai vár és a Novai vadászkastély 

c. Szécsiszigeti kastély és a Lenti vár 

1 pont 

10. Melyik nagyobb, több?  

a. Trianoni elcsatolás előtt Lenti lakosságszáma vagy Lendva lakosságszáma 

b. Az Alsó-Lendvai járás vagy a Zalaegerszegi Járás település lakosainak száma a Trianon előtt.  

c. Zala megye bortermelése vagy Baranya megye bortermelése a XIX. század második felében.     3 p 



4. állomás: Kerka-part: Cserta, Kerka, hódok, fás legelő   

                                                            Vezető: Lelkes András, Bazsika Ágnes                              12 pont 

 1. Mikor nyílik a kockás kotuliliom? 

         1) májusban                                2) júliusban x) márciusban 

2. Hol él a szitakötő lárvája? 
1) vízben 2) fában x) talajban 

 
3. Hol ered a Kerka? 

1) Szlovénia 2) Ausztria x) Magyarország 
 
4. Milyen állat a haris? 

1) hal 2) madár x) rovar 
 
5. Az alábbiak közül melyik folyóvízi hal? 

1) kárász 2) compó x) domolykó 
 
6. Melyik NEM mocsarakban él az alábbi halfajok közül? 

1) réti csík 2) paduc x) lápi póc 
 
7. Hol költ a gyurgyalag? 

1) partfalakban 2) mocsarakban x) fákon 
 
8. Melyik vonuló madár? 

1) jégmadár 2) búbos banka x) fekete harkály 
 
9. Melyik állat rokona a hód? 

1) vidra 2) ürge x) róka 
 
10. Mikor pusztult ki Magyarországról a hód? 

1) kb. 300 éve 2) kb. 150 éve x) kb. 50 éve 
 
11. Hol alakít ki magának lakóhelyet az eurázsiai hód? 

1) hódvárat épít 2) vízparti fákon x) partfalba ás kotorékot 
 
12. Melyik növényt hívják kakukkvirágnak? 

1) hóvirág 2) kockás kotuliliom x) sárgaliliom 
 
 



5. állomás: Átkelés a Csertán, kidőlt fákon keresztül  

                                                                          Vezető: Weinhoffer Tibor, Kancsal László                                                                                             

Fotó egy hódrágásról:                                   1 pont 

Segítség nélkül: nehezebb verzió  3 pont/fő 

Segítség nélkül: könnyebb verzió  2 pont/fő 

Segítséggel     1 pont/fő 

          Max: 10 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. állomás: Szécsisziget, útkereszteződés: Nyugat-Zala híres szülöttei     10 pont 

                                                                                          Vezető: Pfeiffer Edit, Szikora Pálné 

1. Mivel foglalkoztak a következő személyek (párosítsd a számokat a betűjelekhez), s 
nevezd meg azokat a településeket, ahol ők születtek vagy alkottak vagy a sírjuk 
található.   

a. Öveges József   (4)  1. pap, nyelvkutató   ………….. Páka 

b. Plánder Ferenc  (1)  2. hadvezér, katona …………… Nova 

c. Zala György      (5)  3. néprajzkutató ……………….. Lendva 

d. Gönczi Ferenc   (3)  4. fizikus ………………………Rádó/Nemesrádó 

e. Hadik Mihály     (2)  5.  szobrász ……………………. Lendva-hegy 

10 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. állomás: Kilátó – Helyi ismeret, népi gasztronómia  (Vezető: Balázs Júlia, Pfeiffer Réka)  

                                                                                                                                           10 pont 

1. Melyik falut látod lent a völgyben?      Szécsisziget 

2. Mely patak völgye terül el előttünk?      Kerka 

3. A faluban látható kastély melyik család építette?    Szapáry  

4. A térképed segítségével állapítsd meg, hogy innen melyik irányba van a templom? 

DNY 

5. Hogy nevezik a völgy túloldalán emelkedő „hegyvidéket”?      Tenke 

6. A felsorolt ételek közül melyiket készítik krumpliból?  

  a. dödölle 

 b. smarni 

 c. fumu  

7. Hol van jelenleg tökmagolaj ütő?  

 a. Bántornya/Turnisce 

 b. Lenti 

 c. Bödeháza 

8. Melyik gabonaféle volt jellegzetes termesztett növénye a vidéknek?  

 a. köles 

 b. cirok 

 c. hajdina 

9. Melyik ital hungarikum (eredetvédett)?  

 a. Őrségi diópálinka 

 b. Göcseji körtepálinka 

c. Hetési szilvapálinka  

10. A nyugat-zalai erdőkben melyik gombafélét tartják a legértékesebbnek, 
legnemesebbnek?  

 a. galambica/galambgomba 

 b. vargánya 

 c. szarvasgomba 



8. állomás Növények, tájolás, épített örökségek   

                                                             Vezető: Benedek Miklós, Varga Zsuzsa              10 pont 

1. Melyik állítás igaz?  

a. A csömödéri kisvasút az ország legrégibb kisvasútja. 

b. A csömödéri kisvasút az ország leghosszabb kisvasútja.  

c. A csömödéri kisvasút az ország legkisebb nyomtávú kisvasútja.  

                                                                                                              1 pont 

2. Hogy nevezik Zalában a kőolajat felszínre hozó szivattyút? 

              a. púpos szúnyog 

b. gémes kút 

c. himba v. limba 

1 pont  

3. Mit neveznek a magyar Maginot-vonalnak?  

a. jellegzetes népies stílusú pincék sorát a Dél-zalai Borvidéken. 

b. bunkerek rendszerét a határtól kb. 20 km-re 

c. a föld belsejéből származó mágneses erővonalak a Lenti Gyógyfürdőtől a Bakónaki- 

    tóig.  

  1 pont  

      4. A mellékelt öt növény felismerése:  

Tölgy 

Bükk 

Kőris 

Gyertyán 

Vörösfenyő          

   5 pont 

 

5. A képen látható két építészeti örökséget nevezd meg!  

(Szentgyörgyvölgy – fakazettás református templom, Lendvahegy – Szentháromság-templom) 

2 pont 



Cél – Mároki kápolna  Vezető: Gyuricza László 

Menetlevelek leadása      Max: 10 pont 

6 tájszó értelmezése                   6 pont  


