Itt a Mikulás!
A Mikulás a kisgyermekek hite szerint minden évben Miklós napjának
előestéjén megjelenő, ajándékokat
vagy virgácsot hozó, fehérszakállas, piros köpenyes öregember.
Kérdéseinkkel a Mikulás-legendakört járjuk körül.
1. Szent Miklós a keleti és a nyugati egyházban
egyaránt az egyik legnépszerűbb szent. A nevéhez
fűződő legendák nyomán alakult ki a Mikulás
alakja. Szent Miklós életéről semmilyen történelmileg hiteles dokumentum nem maradt fent, valószínűleg a kis-ázsiai Myra (Müra) püspöke volt
a 4. században. Melyik mai ország területén volt az ókori Myra városa?
2. A Mikulásvirág vagy télicsillag a kutyatejfélék
családjába tartozó, Mexikó és Közép-Amerika vidékén őshonos növény. Nálunk télen virágzó levéldísznövényként ismert. Magas cukortartalmú
nektárját nagyon szeretik azok az állatok, amelyek
a beporzását végzik. Milyen állatok?
3. 1994-ben jelent meg A fiam meg a lányom című
gyereklemezen a Mese a Mikulásról című dal. Előadója
a Vígszínház Kossuth-díjas művésznője, akinek népszerűek gyerekműsorai, kortárs és klasszikus költők megzenésített verseiből készített hanglemezei. Ki ez a

A Kvízjátékosok Klubjából érkezett…
M. Nagy József a kvíz kérdések mestere néhány válaszra váró kérdést rejtett a Mikulás zsákjába. Amíg megérkezik a nagyszakállú, próbáljon meg válaszolni a kérdésekre. A helyes válaszokat megtalálja honlapunkon a www.romaifurdo-se.hu címen. Ha pedig
személyesen szeretne találkozni a Mikulással…, látogasson el december 9-én a
vízi telepre (Nánási út 53.), ahová vízen érkezik a jóságos ajándékosztó. (Lásd fentebb!)
súlyos balesetet szenvedett, de szerencsésen felgyógyult kitűnő színésznő?
4. Melyik országba kell címeznie az
ajándékot kérő levelet a gyerekeknek, ha a lappföldi Mikulásnak,
Joulupukkinak írnak?
5.
„Miklós-reggel lágyan, csendben,
fehér pihék raja árad,
Miklós-reggel szép fehérbe
Felöltözteti a fákat.

Melyik kedvesemlékű írónk Miklósreggel című versét idéztük? (Műveit
mindenki ismeri: Tüskevár, Kele, Vuk…)
6. A reformáció után az európai protestáns országokban (a többi szenthez hasonlóan) Szent Miklós
tisztelete is háttérbe szorult, kivéve Hollandiát. Itt
Sinterklaas (Szent Miklós nevének holland változata) neve alatt tovább éltek a Szent Miklós legendák. A holland bevándorlók vitték magukkal ezt a
hagyományt az amerikai gyarmatokra is, és így
született meg az angol nyelvű lakosság körében

Santa Claus. Szent Miklós legendái összemosódtak
az ősi skandináv népmesék öreg, jóságos varázslójának történetével is, aki a rakoncátlan gyereket
megbünteti, a jókat pedig megajándékozza. Milyen „járművel” érkezik meg Miklósnap éjszakáján Santa Claus, hogy a
kéményen leereszkedve a kikészített
harisnyákba helyezze a rendes gyerekeknek járó ajándékokat?
7. Mi a magyar neve a szlovákiai Liptovsky Mikulás nevű városnak?
8. Miklós püspök közismert nagylelkűsége és kedvessége számtalan legendának adott alapot: a 13.
századi Legenda Aurea is sok olyan csodáját említi,
amelyet szegények vagy boldogtalanok számára
hajtott végre. A késő középkorban a tizennégy ún.
segítő szent közé sorolták. Számtalan templom,
csoport és foglalkozás patrónusa lett. Melyik
két európai ország fő védőszentje
Szent Miklós?

Miklós-reggel, hogy kinéztem
A havas szép virradatba,
Cipőcskétek is ott állott
Minden jóval megrakodva.
Miklós-reggel égi pelyhek
Boldog álomrajt szitálnak,
S hívő-tisztán, messzezsongón
Lelketek földjére szállnak.”

MEGFEJTÉSEK:
1. Törökországban.
2. Madarak.
3. Halász Judit.

4. Finnországba.
5. Fekete István.

6. Rénszarvasok vontatta szánon.

7. Liptószentmiklós.
8. Görög- és Oroszországé.

