
„Kerek Isten fája…” 

„Mimi-mama, mimi-mama,  

Piros pünkösd napja!” 

 

1.Egészítsd ki a hiányzó mondatokat!                4 pont 

 A pünkösd mozgó egyházi ünnep, amely a húsvét után 50. napon van.  Ebben az 
 évben május 23-án lesz. Pünkösd legkorábban május 10-ére, legkésőbb június 13-ra 
 esik.  

2. Mit ünneplünk pünkösdkor?         4 pont 

 - A Szentlélek kiáradása A szentlélek leszállt az apostolokra 
 - A keresztényegyház születésnapja 
 - A befejezett aratás meghálálásának napja  
 - Sínai hegyi törvényhozás ünnepe 
 - A szentlélek eljövetelét, az egyház megalapítását 
 - Az egyház születésnapját 
 - A kereszténység harmadik legnagyobb ünnepét 
 - Húsvéti ünnepkör lezárását, a természet megújulását és a tavasz köszöntésének 
 idejét 
 - A bérmálás szentségének bevezetését ünnepli a kereszténység 
 - A nász ünnepe 
 - Az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete 

3. Sorolj fel pünkösdi hagyományokat! (6-ot)      6 pont 

 májusfa állítás vagy ledöntés, pünkösdi királyság, pünkösdi királynéjárás, pünkösdi  

 királynéválasztás, pünkösdölés, pünkösdi mátkatálküldés, legényavatás, udvarló 

 szokások, zöldág-járás, zöldág-hordás, törökbasázás, borzakirály, rabjárás, 

 hesspávázás, párválasztás, tavaszköszöntés, csíksomlyói búcsú, templomdíszítés, 

 bérmálás, floráliák 

4. Pünkösdi kvíz (12+1)        13 pont 



 1. Milyen virágot szórnak a mosdóvízbe, hogy egészségesek legyünk? 
  a/ pünkösdi rózsát  
  b/szegfűt  
  c/liliomot  
 2. Milyen virágot tesznek a legények a lányok ablakába? 
  a/ hortenziát  
  b/pünkösdi rózsát  
  c/nőszirmot  
  3.Milyen fát döntenek le pünkösdkor a fiúk?  
  a/jegenyefát   
  b/nyírfát 
   c/máj. 1-jén felállított fát  
 4. Mit jelent a pünkösdi királyság? 
   a/ pünkösdkor megkoronázott király uralma   
  b/értéktelen, múló hatalom  
  c/a király rövid életére utal  
 5. Mi a pünkösdi királynéjárás?  
  a/pünkösdkor a királyné hintón körbejárja birodalmát   
  b/4 lány vitte körbe a falun az 5.-ket, a legkisebbet, legszebbet  
  c/a királyné a pünkösdi rózsákkal beültetett kertben sétál  
 6. Mi a pünkösdölés lényege?  
  a/adománygyűjtés 
   b/fiúk, lányok találkozása  
  c/búcsújárás 
 7. Melyik regényben olvashatunk a pünkösdi királyról?  
  a/Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig  
  b/Jókai Mór: Egy magyar nábob  
  c/Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  
 8. Kinek a nevével kapcsolatos a csíksomlyói búcsú?  
  a/István király  
  b/János Zsigmond erdélyi fejedelem  
  c/IV. Béla király  
 9. Mi nem tartozik a pünkösd jelképei közé?  
  a/tűz  
  b/víz  
  c/szél  
 10. Melyik állat tartozik a pünkösd jelképei közé?  
  a/bárány 
  b/ galamb  
  c/csirke   

 



 11.Milyen lesz, aki pünkösd hajnalán születik?  
  a/szép  
    b/szerencsés  
  c/gazdag  
 12. Mi űzi el a betegséget, keléseket?  
  a/gyógyszer  
  b/szentelt víz  
  c/hajnalban merített kútvízben való mosdás 
 13. Ha szép az idő, jó lesz a 
  a/ bortermés  
  b/kirándulás  
  c/kerti munka  
5. Kösd össze a költők nevét a versek címével!      5 pont 
 Benedek Elek    Pünkösd előtt 
 Birtalan Ferenc   Pünkösdi harangok 
 Dsida Jenő    Pünkösdi szomorúság 
 József Attila    Pünkösdi várakozás 
 Reményik Sándor   Pünkösd  
6. Rakd megfelelő sorrendbe a következő mondóka sorainak szavait! 
   Pünkösdölés     8 pont 
 az Elhozta Isten napját piros pünkösd, 
 a is királykisasszonykát meghoztuk Mink, 
 anyától lettem Nem, rózsafán termettem 
 hajnalban napján Piros pünkösd születtem. 
 Elhozta az Isten piros pünkösd napját, 
 Mink is meghoztuk a királykisasszonykát 
 Nem anyától lettem, rózsafán termettem,  
 Piros pünkösd napján hajnalban születtem.   
7. Írd le, hogyan lehetsz pünkösdi király, és ez milyen kiváltságokkal  jár? 
 Meddig tart a királyságod?      8 pont 
 Ha ügyességi játékokon győztes leszek, viselhetem a pünkösdi király címet.   A 
királyság egy hétig, de akár egy évig is eltart. Kiváltságok: a pünkösdi király  uralkodása 
alatt hivatalos minden mulatságra, lakodalomba, ünnepségre. A  kocsmában ingyen 
ihat, a fogyasztását a közösség fizeti.  
8. Készíts el egy pünkösd vasárnapi ebédet!    12 pont 
 Lehet rántott csirke, libasült, báránysült uborkasalátával, báránypaprikás, friss 
 gyümölcsökkel készített édes tészták. 
  Hozzávalók: …………………………………………………………………….. 

 Elkészítés:          
Elérhető pontszám: 60 


