
PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Ringató
Horváthné Baranyai Ágnes szeptember 12-én, szerdán 10.00-tól ismét várja Ringató
foglalkozásra a babákat és mamákat.
Czibik egészségmegőrző torna
Czibik Marika tájékoztatja kedves tornás lányait, hogy szeptember 3-án újra indul az egészség-
megőrző torna a megszokott helyen, időben és formában.
Jóga
Augusztus 28-ától ismét Jóga óra a művelődési házban. Érdeklődni lehet: 06/70 329-0095.

VÁSÁROK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN:
08.28. Vegyes vásár 9-12-ig
08.29. Látásvizsgálat 15-18-ig
09.03. Vegyes vásár 9-15-ig
09.06. Vegyes vásár 9-12-ig
09.10. Méteráru vásár 8-11-ig
09.11. Vegyes vásár 9-15-ig
09.14. Vegyes vásár 9-12-ig
09.24. Vegyes vásár 9-12-ig

SZABADTÉR
15.00 – 17.00 Mit evett Ady, és mit eszünk mi, avagy fősze-
repben a lencse – Ady Endre szája íze szerint főz két gasztro-
szerző: Huszár Orsolya, a Csipke és Fazék szerkesztője, írója
és Gábor bácsi HH, a Heti Téma gasztronómiai sorozatának
társszerzője, egyben az est házigazdája.
17.00 – 18.00 Relax, szabadulás a bográcsfüstös ruhától, köz-
ben az úri közönség mulat.
18.00 A dunavarsányi XXXX együttes rövid koncertje a mű-
velődési ház lépcsőjén
KIÁLLÍTÓTEREM
18.15 László Sarolta festőművész kiállításának megnyitója
László Sarolta és Nagy Zopán költő performanszával.
18.45 Az előtérben koccintás 4Fenyő fröccsel (rövidebb nevén
Ady-fröccs), majd átvonulás a Bakterház Pizzériába.

BAKTERHÁZ PIZZÉRIA
19.00 Gábor bácsi HH köszöntője. Indul a Mutasd meg Adydat,
megmondom, ki vagy program: az est folyamán bárki elszaval-
hatja vagy felolvashatja kedvenc Ady-versét a közönség előtt. 
19.30 Ady totó Gábor bácsi HH vezetésével.
20.15 Mit evett Ady Endre, és mit ettünk mi? – beszámoló a
főzős délután tapasztalatairól és hihetetlenül magvas kulturális
konzekvenciáiról, azaz vidám talk-show a két gasztroszerzővel
(a kérdező: Kerékgyártó György).
21.00 Közös invenciónak túrós a háta – VILÁGPREMIER A
4FENYŐ PIKNIKEN: Tóth Péter zeneszerző és Bali Cecília
zenepedagógus először adja elő azt a rövid zongoraművet, ame-
lyet Tóth Péter kezdeményezésére tréfás kedvű komponisták a
Facebookon ötleteltek ki.
21.30 – 22.15 Bornemissza Ádám blues koncertje.
22.30 A hivatalos program zárásaként Gábor bácsi HH vezény-
letével megpróbáljuk együtt elszavalni Ady: A fekete zongora
című versét.
22.40 Evés-ivás, míg a gazda ki nem ver.

4Fenyő Piknik
2012. szeptember 8., 

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár



A „12 – EGY TUCAT”
8. forduló

Továbbra is várjuk Önöktől vetélkedő sorozatunk nyolcadik fordulójának kérdéseire a válaszokat. A megfejtéseket
szeptember 10-éig kérjük megküldeni e-mailben (muvhaz.rendezvenyek@gmail.com), vagy zárt borítékban a műve-

lődési ház irodájába.
Tekintettel arra, hogy nemrég zárult le a világsportolók négyévenkénti nemes versengése, az OLIMPIA, a kérdések túl-
nyomó része is ezzel foglalkozik.

1. „Nagyon örültem, hogy végre kijött neki a lépés. Bevallom,
féltettem őt a selejtezőbeli rontása után, de amint kiment a
pódiumra és megállt a szer mellett, láttam, sokkal nyugod-
tabb a tekintete, és ettől én is megnyugodtam. S bár a hazai
pálya segített az angoloknak, végül mégis kihozták a reális
sorrendet, és a tudásbeli különbséget híven visszaadó vég-
eredmény született.” 

Mondta új aranyérmes versenyzőnkről az a sportoló, aki gyűrű
gyakorlatával 2000-ben Sydney-ben aranyérmet szerzett.
KI MONDTA EZEKET, KIRŐL?

2. „Megcsinálta!  Megvédte a címét a 100 méteren. Legyőzte
legnagyobb riválisát, edzőtársát, a négy évvel fiatalabb
Yohan Blake-et. És legyőzte az egész mezőnyt, de legfőképp
önmagát.”

KIRŐL ÍRTÁK A FENTIEKT?

3. „15 évvel ezelőtt vette kezébe először sportszerét. Nyolc éve
indult először a felnőttek között világversenyen. Harmadik
olimpiáján felért a csúcsra, a dobogó legmagasabb fokán
akaszthatták nyakába a legszebben csillogó érmet.” 

A SPORTEMBER NEVE?

4. Csapó Gábor neki szurkolt: „Hamid Szórjántól, az ötszörös
világbajnok iránitól egyáltalán nem volt szégyen kikapni.
Le a kalappal előtte, hogy a vesztes negyeddöntő után ilyen
gyorsan összeszedte magát, és nem zuhant össze. Szimpa-
tikus kis pattogós ember, amit a győzelmek utáni szaltókból
is láttunk.”

A „KIS PATTOGÓS” NEVE?

5. Alább szerepel a Londonban megnyert aranyérmek száma.
Kérjük, az érmeket nyert országok nevét megfejtésként el-
küldeni:
46 aranyérem • 38 aranyérem • 29 aranyérem • 11 aranyérem
• 8 aranyérem • 6 aranyérem

6. A világ legjobb kajakosai, kenusai pár napra átvették az
uralmat a Dorney-tavon. 2012-ben 13 magyar versenyző
szállt harcba 12 olimpiai számban. A szakemberek és a
hazai szurkolók bíztak abban, hogy minimumként meglesz
a négy évvel ezelőtti pekingi eredmény.

AKKOR MENNYI ARANY-, EZÜST- ÉS BRONZÉREM
VOLT AZ EREDMÉNY?

7. „ARANYAI” – teljesség igénye nélkül.
2012. London - 200 m. mell
2009. Róma; 2011. Sanghaj - 200 m. mell
2010. Budapest; 2012. Debrecen - 200 m. mell
A SPORTOLÓ NEVE?

8. 1986. december 20-án abban a Pest megyei városban szü-
letett a magyar birkózás újabb londoni ezüstérmes csillaga,
a „Szöcsi” becenévre hallgató sportoló, amely városban
1918. április 20-án született, és 2003. február 2-án elhunyt
Gál József, az első világbajnoki címet szerzett magyar bir-
kózó, a város későbbi díszpolgára.

A LONDONI EZÜSTÉRMES NEVE, ÉS A SZÜLŐVÁRO-
SÁNAK NEVE?

9. Az 1985. március 18-án, Budapesten született versenyző a
selejtezőben kihagyott egy elemet a gyakorlatából, de a
pontszáma így is az ötödik helyen juttatta a fináléba a sze-
ren.  A döntőben hibátlan gyakorlatára 16.066-os pontszá-
mot kapott, akárcsak legnagyobb ellenfele. A holtversenyt,
bemutatójának magasabb kivitelezési pontszáma döntötte
el, megnyerve ezzel első olimpiai aranyérmét.

AZ OLIMPIKON NEVE?

10. A magyar sportolók által Londonban nyert - összes –
arany-, ezüst- és bronzérmek száma?

A közelmúltban jelent meg a „Régi Szavak Szótára” című könyv.
Az augusztus havi kérdések befejezéseként, a könyvből idézünk.

11. Mit jelent a PÁSZTORMÁNY szó?
a) A pásztorok nyári, a legelőn, réten felállított ideiglenes szál-

lása.
b) A nem állandóra, hanem adott időszakra (pl. nyári legeltetés)

szerződött pásztoroknak a gazdánál leadott személyes tárgya-
inak őrzőhelye.

c) füstölt marhahús, vágómarha.

12. Mit jelent a PASASÉR szó?
a) Alacsony, sűrű fűvel benőtt hely. Legelő, rét, pázsit, gyepsző-

nyeg.
b) Személyszállító hajó.
c) Mindenhová bebocsátást biztosító igazolvány, névre szóló en-

gedély.


