Név, cím: ______________________________________

Mikulástól karácsonyig
Decemberi nyereményjáték
A játék ideje: 2018. december 6–december 20.
Kérjük, a kitöltött feladatlapot személyesen adja le a könyvtárban, vagy
e-mailben küldje el a wakonyvtar@gmail.com címre.
A résztvevők könyveket és meglepetés ajándékokat nyerhetnek.
A játékot támogatja a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer keretében.
1. Melyik városban volt püspök Szent Miklós?
a) Patara
b) Myra

c) Kréta

2. Luca-napon a hagyomány szerint egy tárgyat is készítenek, ami 13 darabból áll,
és 13 napig készítik? Pontosan mit?
a) asztalt
b) ágyat
c) széket
3. Hogyan nevezzük a karácsonyt megelőző időszakot?
a) nagyböjt
b) advent
4. Hogyan nevezzük másként a háromkirályokat?
a) Szervác, Pongrác, Bonifác
b) három előkelőség

c) kiskarácsony
c) napkeleti bölcsek

5. Régen a karácsonyi abroszt tavasszal vetőabrosznak használták? Mit jelent ez?
a) abból vetették az első gabonamagvakat, hogy bő termés legyen
b) a frissen vetett ágyat takarták le vele
c) a vetemény fölé helyezték, hogy ne érje túl sok nap
6. Melyik a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi szokás?
a) locsolás
b) sibálás
c) betlehemezés
7. Hogyan nevezte Jókai Mór a szaloncukrot?
a) szalonczukkedli
b) szalonczuker

c) szalonczuczu

8. Melyik települést nevezik a magyar Mikulásfalvának?
a) Daruszentmiklós
b) Tornyiszentmiklós

c) Nagykarácsony

9. Advent 3. vasárnapján a hagyomány szerint milyen színű gyertyát gyújtunk
meg?
a) lila
b) fehér
c) rózsaszín

Név, cím: ______________________________________
10. Melyek a hagyományos karácsonyi sütemény, a mézeskalács fő összetevői?
a) méz, liszt, porcukor,tojás
b) méz, liszt, zsemlemorzsa, tojás
c) méz, rizs, porcukor, tojás
11. Ki írta a Stille Nacht (Csendes éj) című népszerű karácsonyi dal szövegét?
a) Johann Christian Kestner
b) Johann Wolfgang von Goethe
c) Josef Mohr
12. Melyik ünnepnapot jelenti a hagyományos magyar elnevezés: nagykarácsony?
a) december 25., karácsony első napja
b) december 26., karácsony második napja
c) január 1., újév napja
13. Melyik szent emléknapja karácsony második napja, december 26-a?
a) Szent Tamás apostol
b) Szent István vértanú
c) Szent János apostol
13+1. Ki írta az alábbi verssorokat? Segítségképpen annyit, hogy a költő Szegeden
született.
____________________________________________________
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

