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Csapatnév: ________________ 
 

NATÚRPARKI FEJTÖR Ő - 2. forduló 
 

1. Eszti széltében hosszában beutazta Magyarország natúrparkjait és lefotózott minden neki tetsző épületet. De sajnos nem írta fel, hogy melyik 

képet hol és miről készítette. Segíts neki, és írd a vonalra az adott natúrpark nevét és karikázd be, hogy mit látott! 8p/___ 

1. Cserhát Natúrpark c 
2. Vértesi Natúrpark d 
3. Gerecse Natúrpark b 
4. Szatmár Bereg Natúrpark d 
5. Körösök Völgye Natúrpark c 
6. Írottkő Natúrpark b 
7. Gerecse Natúrpark c 
8. Sokoró Pannontáj Natúrpark c 

 

2. Sári néprajzi felmérést végzett a Vértesi Natúrparkban. Először meglátogatta a nagypapáját, aki sokat mesélt neki a régi szokásokról, ha-
gyományokról, viseletekről, majd a Mihály-napi lovas és pásztortalálkozón készített fényképeket a díszes ruhájú néptánccsoportokról. Az 
értékes jegyzetek viszont egy nagy viharban teljesen eláztak és az összegyűjtött információk nagy része olvashatatlanná vált. Egyedül az a cetli 
maradt sértetlen, amelyre a faklumpa jellemzőit jegyezte fel, és még arra emlékezett, hogy a pásztortalálkozón Gántról, Vértesboglárról, 
Pusztavámról, Hollókőről és Várgesztesről érkeztek a táncos csapatok. Segítsetek neki összegyűjteni az elveszett adatokat, töltsétek ki a 
táblázatot, és írjátok a képek alá, hogy melyik település táncosait láthatjuk rajta!      15p/__  

Várgesztes, Vértesboglár, Gánt, Hollókő, Pusztavám 

lajbli, rékli, kucsma, dolmány, ümög, mándli, majkó, puruszka, pufándli, pentő/péntő 

3. Mindegyik tájnak megvannak a maga speciális ízei, egyedi ételei, amik legalább annyira jellemeznek egy területet, mint a népviselete vagy a 
nyelvjárása. Ebben a feladatban egy nagyon ízletes csákberényi kakaspörköltet kell „elkészítenetek”. Kössétek a bográcshoz azokat az 
alapanyagokat, amelyek ehhez az ételhez elengedhetetlenek!  12p/___ 

Hozzávalók: kakas, vöröshagyma, fokhagyma, bors, kömény, babérlevél, pirospaprika, só, 
zsír,szalonna, paradicsom, kakukkfű 

4. Egy település közösségi életében még ma is meghatározó szerepet töltenek be a templomok, ezért nem árthat, ha mi is kicsit jobban 
megismerjük ezeket, történetüket. Írjátok a vonalra, hogy a jellemzés alapján melyik natúrparki településen járunk? Vigyázzatok, mert ebben a 
feladatban is elrejtettünk egy kakukktojást!  11p/___ 

1. Gánt- Kőhányáspuszta 
2. Bodmér 
3. Vértessomló 
4. Csákvár 
5. Kőszeg 
6. Csákberény 
7. Vértesboglár 
8. Szár 
9. Zámoly 
10. Mór 
Kakukktojás: Kőszeg 
 

5. Készítsetek a XVIII. Mihály-napi Lovas- és Pásztortalálkozóra egy plakátot!  
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Cím: XVIII. Mihály-napi Lovas- és Pásztortalálkozó 

Időpont: 2017. szeptember 30. 

Helyszín: Csákvár, Berényi út, Csikóakol 

Programok: 

Fogathajtás: 
Pónifogat-, népifogat-, gyerek és felnőtt kettesfogat- és vadászhajtás  
 
Gulyás- és csikósprogramok: 
Gulyásbemutató  
Csikósbemutató  
Ügyességi játékok Lóerő-próba  
 Lovasvágta a réten  
Ügető bemutató 
 Betekintés a pásztoréletbe kolomp és ostor kiállítással  
Szilaj gulya beterelése lóháton a Csikóakolhoz  
 
Gyerekprogramok: 
Fa körhinta 
Lepényevő verseny  
Bála ugrálóvár  
Népi játékok  
Gulyásbojtárok ötpróbája  
Kisállat simogató 
Langaléta Garabonciások 
  

Kulturális programok: 
Kézműves kirakodóvásár, néptáncbemutatók, népzenei előadások 
 
Gasztronómiai kínálat: 
Pásztorétel főzőverseny  
Kolbászsütés 
Kóstolási lehetőség a Móri borvidék boraiból  
Ökörsütés  
Büfé - szürkemarha húsból készült pásztorétel-különlegességek 
 

Este tábortűz és fergeteges gulyásbál 


