A Hód Napja 2017
Iklódbördőce, 2017. június 02.

1. állomás: Kút – Népdaléneklés

(Bazsika Enikő, Földesi Gyöngyi)

10 pont

2. állomás: Vadászat – Magaslesből karikába (Fiedler Sándor, Gaál Mercédesz) 10 pont
3. állomás: Olajkút: Zala vármegye Trianon előtt és után, tájhasznosítás
(Stárics Roland, Malasics Edit,)

10 pont

4. állomás: Kerka-part: Cserta, Kerka, hódok, fás legelő
(Bazsika Ágnes, Právics Márk)
5. állomás: Átkelés a Csertán (Weinhoffer Tibor, Kancsal László)

10 pont
10 pont

6. állomás: Szécsisziget: Turisztikai vonzerők a határ két oldalán
(Pfeiffer Réka, Szikora Éva, Wilmanné Kovács Edit)

10 pont

7. állomás: Kilátó: Helyfelismerés – népi gasztronómia
(Balázs Júlia, Pfeiffer Edit)

10 pont

8. állomás: Iklód-hegy: Növények és azok hasznosítása
(Benedek Miklós)

10 pont

+1 állomás: Cél, menetlevél, tájszavak (Gyuricza László, Gyuricza Zalán)

Összesen:

10 + 10 pont

100 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:
9 pont
Korában itt ittak a szarvasmarhák, a gémeskút maradványait láthatjuk. Miért nevezték
gémesnek? Mi a gém?
1 pont
Össz: 10 pont

2. állomás: Vadászat – Magaslesből karikába Vezető: Fiedler Sándor, Gaál Mercédesz
A magaslesből a kislabdát a karikába kell dobni! (Az apróvadat eltalálni.)
3 fő x 3 dobás = 9 pont
Hogy nevezik e vidéken a kosarat, amelyben a kislabdák vannak? (silinga)

1 pont
Ö: 10 pont

3. állomás: olajkút: Zala vármegye Trianon előtt és után, tájhasznosítás

10 pont

Stárics Roland, Malasics Edit
1. A mai Magyarország területén mikor indult meg a kőolaj- és földgáztermelés? 1 pont
a, 1917
b, 1938
c, 1946
2. Hol bányásztak először kőolajat a mai Magyarországon?
a, Szeged-Algyő
b, Budafapuszta-Bázakerettye
c, Lovászi
3. Mi volt a neve az első magyar olajbányászati vállalatnak?
a, MAORT (Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság)
b, MASZOLAJ (Magyar-Szovjet Olajipari Vállalat)
c, DKV (Dunántúli Kőolajipari Vállalat)

1 pont

1 pont

4. Melyik járás NEM tartozott Zala megyéhez közvetlenül Trianon előtt?
a, Alsólendvai
b, Körmendi
c, Balatonfüredi
1 pont
5. Az Osztrák-Magyar Monarchia területén hol épült az első esernyőgyár? 1 pont
a. Lenti
b. Letenye
c. Lendva

6. Melyik család építtette a Lenti és a Lendvai várat?
a. Andrássy család
b, Szapáry család
c, Bánffy család.
7. Lendva melyik évben volt utoljára Magyarország része?
a. 1919
b. 1920

1 pont

1 pont
c, 1945

8. Melyik ország területén helyezkednek el jelenleg Őrség és Hetés néprajzi tájak?
a, Csak Magyarországon b, Magyaro. és Szlovénia
c, Magyaro. és Horvátország
1 pont
9. Hetés néprajzi tájon korábban mi volt a hagyományos kézműipar?
a. szövés
b. fazekasság
c. bútorkészítés, fafaragás
1 pont

10. Melyik néprajzi tájon vagyunk most (itt Iklódbördőcén)?
a. Őrség
b. Hetés
c. Göcsej

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

1 pont

10 pont

(Bazsika Ágnes, Právics Márk)
1. 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
2. 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
3. Az öreg, haldokló, illetve korhadt fákban melyik állat él?
a, szarvasbogár b, szitakötő c, domolykó

1 pont

1 pont

4. Itt az iklódbördőcei fás legelőt miként hasznosították még 30-40 éve is?

1 pont

a, disznókat makkoltattak b, szarvasmarhákat legeltettek b, birkákat legeltettek
5. Melyik falu határában található a Vétyemi-ősbükkös?
a, Iklódbördőce
b, Tormafölde
c, Kámaháza

1 pont

6. Melyik nemzeti park terül el a magyar-szlovén határ egyik, s melyik naturpark
(Krajinski Park) a másik oldalán?
Az Őrségi Nemzeti Park és a Goricko Krajinski Park

2 pont

7. Milyen részei vannak egy bioszféra rezervátumnak?

1 pont

a.) egybefüggő terület, nincsenek külön részei
b.) magterület, pufferzóna és átmeneti terület
c.) magterület és kezelt terület
8. Mikor jött létre a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum?
a.) 1971
b.) 2017
c.) 2012

1 pont

9. A tervezett ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum mely országokat
érinti?
1 pont
a.) Horvátország, Magyarország, Ausztria, Szerbia, Szlovénia
b.) Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Románia
c.) Németország, Ausztria, Magyarország, Szerbia, Románia

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 Réka, Szikora Pálné, Wilmanné Kovács Edit
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) ………….. Páka

1. pap, nyelvkutató

b. Plánder Ferenc (1) …………… Nova

2. hadvezér, katona

c. Zala György

(5) ……………….. Lendva

3. néprajzkutató

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

(2) ….………. Lendva-hegy

5. szobrász
10 pont

7. állomás: Kilátó – Helyismeret, népi gasztronómia (Vezető: Balázs Júlia, Pfeiffer Edit)
1. Melyik falut látod lent a völgyben?

Szécsisziget

2. Melyik patak völgye terül el előttünk?

Kerka

3. A faluban látható kastélyt melyik család építtette?

Szapáry

4. Hogy nevezik a völgy túloldalán emelkedő „hegyvidéket”?

Tenke

5. Mely állatoknak alakítottak ki itt rezervátumot?
a, bivalyok

b, szürkemarhák

c, bölények

6. A felsorolt ételek közül melyiket készítik krumpliból?
a. dödölle
b. smarni
c. fumu
7. Hol van jelenleg tökmagolajütő?
a. Bántornya/Turnisce
b. Lenti
c. Bödeháza

8. Melyik gabonaféle volt jellegzetes termesztett növénye a vidéknek?
a. köles
b. cirok
c. hajdina
9. Mi a pöcsmácsik?
a. krumpliprósza tejfölösen
b. nudli hagymás zsírban megforgatva (esetleg tejföllel leöntve)
c. tökmagos süteményféle
10. A nyugat-zalai erdőkben melyik gombafélét tartják a legértékesebbnek,
legnemesebbnek?
a. galambica/galambgomba
b. vargánya
c. szarvasgomba

8. állomás: Növények és azok hasznosítása
Vezető: Benedek Miklós

10 pont

1. Melyik növényt nevezik kakukkvirágnak?
a) tőzike

b) kockás kotuliliom

c, hóvirág

1 pont

2. Mit készítettek hagyományosan a hajdinából?
a, dödöllét

b, laskát

c, hurkát

3. Muravidék szlovén népességének melyik a jellegzetes étele?
a, gibanica

b, pleskavica

1 pont

1 pont

c, csevapcsicsi

4. Mit készítettek leginkább a tökmagból?
1 pont
a, tökmagos pogácsát b, tökmagolajat c, pirított tökmagot (ropogtatnivaló)

5. Mi az a sipulu (sípoló) virág?
a, tavaszi kankalin
b, réti pipitér

1 pont
c, pongyola pitypang

6. Melyik gyümölcsből készül Göcsej híres eredetvédett (hungaricum) pálinkája?
1 pont
a, alma
b, körte
c, szilva
d, barack
d, törköly

7. A mellékelt négy növény felismerése:
tölgy
bükk
lucfenyő
gyertyán
4 pont

Cél – Mároki kápolna

Vezető: Gyuricza László, Gyuricza Zalán

Menetlevelek leadása

10 pont

Tájszavak értékelése (Bazsika Enikő)

10 pont

Összesen:

100 pont

