SZŐLŐ JÖVÉSNEK KÖNYVE
TOTÓ - MEGOLDÁSOK
1. Mit jelenthet a következő, Kőszeg városáról
1746-ban papírra vetett mondat?
„...az bornál a Nemes Városnak nincsen egyéb
hasznosabb gazdálkodása.”

1. Kőszegen akkoriban kizárólag
szőlőtermesztéssel foglalkoztak
2. A város legnagyobb haszna, bevétele a
szőlőből, a borból származott

akkortájt
x. ez a kőszegi borok fogyasztására
buzdító korabeli reklámszöveg
2. A város egykor híres borkultúrájának
nevezetes dokumentuma a Szőlő Jövésnek
könyve. Hol őrzik Kőszegen ezt a könyvet?
1. a Városházán
2. a Városi Múzeumban
x. a Borok házában
3. Mióta létezik, illetve mikor nyitották meg a
kőszegi Szőlő Jövésnek könyvét?
1. 1740-ben
2. 1762-ben
x. 1862-ben
4. Mit tartalmaz a Szőlő Jövésnek könyve?
1. fotókat (a Szőlő Jövésnek könyve
ünnepségekről)
2. rajzokat, vízfestményeket és
szöveges bejegyzéseket
x. szöveges leírásokat (az időjárásról és
a szőlőszüretről)
5. A több mint 270 éves hagyomány szerint
évente egy alkalommal újra meg újra
főszerephez jut a Szőlő Jövésnek könyve. A
közép- és az újkori Európában, így Kőszegen
is a városvezetőség, a városi tisztségviselők
újraválasztásának napja volt ez a nap. Annak
idején a gazdálkodás éve is ezzel a nappal
kezdődött. Hogyan nevezik ezt a napot a
néphagyomány szerint?
1. Szent György-napja
2. Szent Lőrinc-napja
x. Szent Orsolya-napja

6. Melyik nap Sárkányölő Szent György napja?
1. április 21.
2. április 23.
x. április 24.

7. Ebben a könyvben jelenítették meg, rajzolták le
(néhány háborús év kivételével) minden évben a
Szent György-napi „jövés”-t. Mit jelent a „jövés”
szó a könyv címében?
1. szőlővessző
2. szőlőrügy
x. szőlőhajtás
8. Hány kötetből áll a Szőlő Jövésnek könyve?
1. egy
2. kettő
x. három
9. Melyik évben került sor az első kötet utolsó
bejegyzésére?
1. 1991-ben
2. 1961-ben
x. 2001-ben
10. Hogyan jutott Kőszeg a második kötethez?
1. Németországban vásárolták
2. német testvérvárosától kapta
x. egy hazai könyvkötőtől rendelték
11. Szövényi István egykori múzeumigazgatónak
és Bechtold István természettudósnak
köszönhetően mára Kőszeg egyik legnagyobb
ünnepévé vált a Szőlő Jövésnek Könyve
programsorozat. A következő programok
közül melyik az, amelyik nem oda tartozik?
1. Vas megyei Borverseny
2. Szőlő és Klíma Konferencia

x. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó
12. Ki az a művész, aki az utóbbi években bejegyzi
az új szőlőhajtásokat a könyvbe?
1. Bechtold István
2. Németh János
x. dr. Csapody Vera

13. Mi a neve Kőszeg német testvérvárosának?
1. Zengg
2. Vaihingen an der Enz
x. Mödling
13+1: Melyik évben került a Szőlő Jövésnek könyve
a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti jegyzékébe?
1. 2011-ben
2. 2012-ben
x. 2013-ban

