
NÉPRAJZI VETÉLKEDŐ   1. Hol található Budapesten a Néprajzi Múzeum?  a) Örs vezér téren     b) Kossuth téren  c) Szent Gellért téren  2. Melyik 3 település alkotja Matyóföldet?  a) Miskolc, Mezőkövesd, Tard  b) Onga, Mezőkövesd, Szentistván     c) Mezőkövesd, Szentistván ,Tard  3. Mit jelent a kun nyelvben Karcag város neve?  a) kard       b) róka  c) hadvezér  4. Miből készül a bokály?  a) gyapjúból  b) szalmából     c) agyagból  5. Melyik használati eszköz része a „rakonca”?  a) eke      b) szekér  c) szövőszék  6. Hogyan készül a lebbencs-tészta?  a) késsel vágják      b) kézzel tépik  c) pici farúddal sodorják  7) Melyik tájegységünk régi elnevezése az Aranykert?  a) Bodrogköz 



      b) Csallóköz  c) Erdély  8) Mit csinálunk, amikor cirkolunk?  a) kenyeret formázunk  b) kukoricát szemezünk         c) cserépedényeket mázzal díszítjük  9) Melyik zöldség népi elnevezése a murok?  a) petrezselyem          b) répa  c) metélőhagyma  10. Miből készül a seprő?  a) nádból        b) cirokból  c) szalmából  11. Milyen színű volt eredetileg a kalocsai hímzés?  a) fehér alapon piros         b) fehér alapon búzakék  c) fekete alapon fehér  12. Honnan megyünk be egy házba, ha a pitvar felől közelítjük meg?        a) ajtón  b) ablakon keresztül  c) padlásról  13. Mit nevezünk tornyos nyoszolyának a magyar néprajzban?  a) lányok több rétegű alsószoknyáját        b) ágyat  c) szénával teli szekeret  14. Mettől meddig legeltették a jószágokat a naptári év ideje alatt?  



a) Farsang utolsó napjától Márton-napig        b) Szent György-naptól Márton-napig  c) Szent György-naptól szüretelésig  15. Hová került az, akit megbüntettek?  a) grádicsra        b) áristomba  c) tornácra  16. Hová teszik a cafrangot?  a) menyasszony fejére        b) lóra  c) lábra  17. Mekkora területet jelöl egy fertály?  a) felet         b) negyedet  c) egészet  18. Miből készül a suba?        a) juh bőréből  b) marhabőrből  c) nemezből  20. Melyik állatot nevezik halálmadárnak?  a) bagoly        b) kuvik  c) varjú   21. Mit történik „harmatáztatás”-kor?  a) az első leesett hóban fürdenek, hogy szépek legyenek        b) mossák a lent  c) húsvéti locsolás egyik népi elnevezése  



22. Mikor ugranak át a tűzön az összeházasulandó fiatalok?  a) Szent István napján       b) Szent Iván- napján  c) Farsangkor  c) nyenyere  24. Milyen az a sütemény, amit ordával készítenek?  a) lekváros        b) túrós  c) káposztás  25. Ki az öcsémasszony?  a) sógornő  b) anyós        c) testvér  26. Mit hívnak retyerutyának?  a)  sok kisgyereket        b) rokonságot  c) lakodalmi menetet  27. Mikor tartottak taposóbált a népi kultúrában?  a) szüret után         b) a ház vakolása előtt  c) aratáskor  28. Mi az a szőrabrosz?  a)  ködmön          b) szőnyeg  c) suba  29. Hol viseljük a pruszlikot?         a) felsőtesten  b) lábon 



 c) fejen  30. Melyik italunk lehet „puttonyos”?  a) sör   b) pálinka        c) aszú  31. Honnan szedünk vackort?         a) fáról  b) bokorról  c) földből  32. Mi az a vakablak?  a) befalazott ablak          b) a ház falába vájt rakodótér  c) pincelejárat  33. Hogyan készül a vakarék?           a) sütik   b) kalapálják  c) összesöprik  34. Hol használunk vánkost?  a)   mezőn  b)  konyhában         c)  ágyban  35. Mit készített a varga?  a) csizmát           b) kisebb lábbelit  c) kötött zoknit  


