
A Hód Napja 2019 

Iklódbördőce, 2019. május 31.  

 

Az előző napok heves esőzései, a belvíz illetve a Cserta áradása miatt módosultak az 

állomások. 

 

1. állomás: Cserta-híd: Népdal  

(Bazsika Enikő, Földesi Gyöngyi)               10 pont 

 

2. állomás: Vadászat – Célba dobás karikába  

(Alexa Mercédesz, Soósné Bertalan Irén)      9 pont  

 

3. állomás: Cserta-Kerka, hódok, fás legelő 

(Lelkes András, Bedő Ildikó)                                                              10 pont  

 

4. állomás: Átkelés a Csertán  

(Baranyi László, Kancsal László)                       10 pont 

 

Az áradás miatt elmaradt, egységesen minden csapat 10 pontot kapott! 

 

5. állomás: Szécsisziget: Zala híres szülöttei, turisztikai vonzerők a határ két oldalán   

(Bertalan Bea/Mrakovics Ildikó, Passné Katarzsinszky Lídia)                  10 pont 

 

6. állomás: Kilátó: Kilátó – Helyismeret, Zala vármegye Trianon előtt és után  

(Balázs Júlia, Pfeiffer Edit)                                                                         10 pont 

 

7. állomás: Iklód-hegy: Növények és azok hasznosítása, népi gasztronómia 

(Varga Zsuzsanna, Benedek Miklós)                                              10 pont 

 

8. állomás: Mároki-kápolna: tájszavak  

(Bazsika Enikő)                     10 pont 

+1 állomás: Cél, menetlevél  

(Gyuricza Zalán, Bazsika Enikő)                10 pont 

              

      Összesen:                    89 pont 

 

 

 

 

 

 



1. állomás: Népdal 

Vezetők: Bazsika Enikő, Földesi Gyöngyi 

 

Népdal:                    10 pont 

                                                                                                                               

 

2. állomás: Vadászat – Célba dobás karikába 

Vezetők: Alexa Mercédesz, Soósné Bertalan Irén 

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

                                                                                                                3 fő x 3 dobás = 9 pont 

 

3. állomás: Cserta-Kerka, hódok, fás legelő 

Vezetők: Lelkes András, Bedő Ildikó   

 

1. Itt, ahol állunk, korábban ásványkincs után kutattak. Melyik ez az ásványkincs? 

…………………………  (kőolaj vagy földgáz)                      1 pont 

 

2.  Itt, az Iklódbördőcei fás legelőn melyik a legjellemzőbb, legértékesebb fafaj, 

amelynek egyes példányai a legidősebb fák? 

1) bükk 

2) tölgy  

x) juhar                   1 pont 

 

3. Az öreg, korhadó, tölgyfák jellemzően melyik állat élőhelye? 

1) szitakötő 

2) mogyorós pele 

x) nagy szarvasbogár               1 pont 

 

4. Az itt élő hódok kb. mekkora súlyúak?  

             1) kb. 10 – 15 kg 

             2) kb. 15 – 20 kg 

             x) kb. 20 – 30 kg                                                        1 pont 

 

5. Miért vadászták egykoron a hódokat, aminek következtében a térségben ki is 

pusztultak? 

a. A húsáért – hagyományosan karácsonykor tálaltak hódpecsenyét. 

b. A hódmirigyért – hatékony gyógyírnak tartották. 

c. Babona miatt – szerencsétlenséget hozó állatnak tartották.                  1 pont 

 

6. A mai Zala megye területét melyik nemzeti park(ok) érinti(k)?  

a) ………………………  b) ……………(Őrségi és Balaton-felvidéki NP)      2 pont 

 



7. Az Őrségi Nemzeti Park a határon túl mely védett területen folytatódik 

Szlovéniában?  
a) Notranjska Naturpark 

b) Goričko Naturpark 

c) Triglav Nemzeti Park.                    1 pont 

 

8. Mikor virágzik a Kerka-völgy egyik legjellegzetesebb növénye, a kakukkvirág 

(kockás kotuliliom)?  

a) tavasszal                       b) nyáron                     c) kora-ősszel                 1 pont 

 

9. Az egykori Zala vármegye nyugati részén, a mai Szlovénia területén melyik táj védett 

(Natura 2000)?                           

a) Lendva-hegy        b) Hosszúfalu-hegy       c) Mura-völgy             1 pont     

 (Össz.: 10 pont) 

 

 

4. állomás: Átkelés a Csertán, kidőlt fákon keresztül 

Vezetők: Baranyi László, 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       

(Össz.: 10 pont) 

Az áradás miatt elmaradt, egységesen minden csapat 10 pontot kapott! 

 

 

 

 

 



5. állomás: 

Zala híres szülöttei, turisztikai vonzerők a határ két oldalán 

Vezetők: Bertalan Bea/Mrakovics Ildikó, Passné Katarzsinszky Lídia                       

     

Zala híres szülöttei mivel foglalkoztak, mely tudományterületen, művészeti ágban 

alkottak kiemelkedőt és melyik településhez kötődnek leginkább?  

Válaszd ki a 6 lehetőség közül a 4 helyes választ! 

1. matematika, Lovászi 

2. szobrászat, Lendva  

3. festészet, Lenti 

4. néprajztudomány, Nemesrádó 

5. politikatudomány, Söjtör 

6. nyelvészet, nyelvjáráskutatás, Nova  

a, Gönczi Ferenc………4……       

b, Zala György…………2…… 

c, Deák Ferenc…………5…….. 

d, Plánder Ferenc………6…….        4 pont 

 

A határvidék turisztikai vonzerői: képek felismerése (1-1 pont)                                                                                   

1. Dobronak (Orchidea-farm) 

2. Lendva (Makovecz tervezte Műv. Központ) 

3. Szécsisziget (Vízimalom) 

4. Selo/Nagytótlak (Szent Miklós-körtemplom)   

5. Szentgyörgyvölgy (Református fakazettás templom) 

6. Hosszúfaluhegy/Lendvahegy (Vinárium-kilátó) 

                                                                                                         10 x 1 = 10 pont 

(Össz.: 10 pont) 

 

 

 



6. állomás: Kilátó – Helyismeret, Zala vármegye Trianon előtt és után 

Vezetők: Balázs Júlia, Pfeiffer Edit 

 

1. Melyik patak völgye látható előttünk, lent?  Kerka                               1 pont 

 

2. Mely állatok részére hoztak létre a partján rezervátumot!   

 

a. bölények    b. bivalyok           c. szürkemarhák            1 pont 

 

3. Melyik védett terület van most hozzánk légvonalban a legközelebb?                           

      a. Kis-Balaton   b. Vétyemi-ősbükkös     c. Bakónaki-tó            1 pont       

4. Melyik néprajzi tájunk az, amelyiknek a fele a trianoni szerződés óta 

Magyarországhoz, másik fele a mai Szlovéniához tartozik?          

  a. Göcsej     b. Hetés       c. Őrség    1 pont  

5. Trianon előtt melyik volt Zalában a legnagyobb területű, legnépesebb és legtöbb 

településsel rendelkező járás? 

 

a. Zalaegerszegi járás      b. Alsólendvai járás      c. Csáktornyai járás                    1 pont 

 

6. A trianoni elcsatolás előtt melyik település NEM Zala vármegyei járási székhely volt?  

a. Tapolca 

b. Sümeg 

c. Muraszombat 

d. Csáktornya 

e. Balatonfüred                                              1 pont 

 

7. Melyik település elődje lehetett a római kori Halicanum?                               

  a) Lenti      b) Lendva     c) Zalalövő               1 pont 

                                                                                                     

8. Melyik család tulajdona volt 1646-ig a Lendvai és a Lenti vár, e tulajdonosok 

jelentős szerepet játszottak a két város fejlődésében?  

            a) Bánffy     b) Eszterházy            c) Nádasdi                          1 pont       

9. Melyik települést alapították a szőlőhegyre kitelepült vincellérek a filoxéra-vész 

utáni szőlőrekonstrukció után?                                                                                               

  a) Szentgyörgyvölgy  b) Hosszúfaluhegy   c) Dobronhegy                        1 pont 

10. Mikor épült az Ukk – Zalaegerszeg – Lenti – Alsólendva – Csáktornya vasútvonal?   

            a) 1890    b) 1910                     c) 1930                                    1 pont     

 

(Össz.: 10 pont) 



7. állomás: Növények és azok hasznosítása, népi gasztronómia 

Vezetők: Varga Zsuzsanna, Benedek Miklós 

1. A mellékelt 4 növény felismerése:                                

tölgy 

bükk 

lucfenyő 

gyertyán 

vagy kőris          4 pont 

2. Hetésben, Őrségben – többek között – miért termesztették a hajdinát?          1 pont 

  a) állatok etetésére             b) hurkába töltötték          c) szövőfonalat készítettek belőle                                     

3. Mit használnak fel a dödölle készítéséhez? 

a) krumpli                        b) búzaliszt                    c) kukoricaliszt                    1 pont 

4. Mi az a galambica?                                                                                              1 pont 

a) A Muravidéken élő egyik galambfaj kicsinyét nevezik így 

b) A Muravidék szlovén népességének egyik jellegzetes süteménye 

c) A határtérség jellegzetes gombája 

 

5. Melyik zalai termék hungarikum?                 1 pont 

       a) A göcseji körtepálinka 

       b) Az őrségi diópálinka 

       c) A Zalagyöngye bor 

6. Mi az a „fumu”?         1 pont 

 a) Keresztelőre készített baba alakú kalács Hetésben  

            b) Hosszú ideig füstölt sonka Göcsejben 

            c) Kis méretű, hosszúkás sütőtök az Őrségben               

 

7. Melyik a „gombák királya”, a legkedveltebb gomba a nyugat-zalai emberek 

körében? 

 a) rókagomba  b) őzlábgomba      c) vargánya       1 pont 

 

(Össz.: 10 pont) 

 



 

8. állomás: Mároki-kápolna: Tájszavak értékelése 

Vezető: Bazsika Enikő             

10 pont 

 

9. Cél – Mároki kápolna 

Vezető: Gyuricza Zalán 

Menetlevelek leadása                                                                        10 pont 

                                                        

 

 

Összesen:                            89 pont 


