
Kertipad KVÍZ

minden embernek
van mértéke...

1. Mi a hombár?

A Gabonatároló épület, láda

B Hordó talapzat

C A kendermagos magyar tyúk kakasa

2. Ki mondta: “A sört emberek készítik, a bort Isten”?

A Ranolder János veszprémi püspök

B Luther Márton

C Hamvas Béla

3. Jelöld az igaz állítás(oka)t?

A A chilli paprikát Kolombusz orvosa hozta be Európába

B A rövid karaj a sertés háti részén, a tarja és a hosszú karaj között található

C A rozmaring a hűség jelképe, ezért egyes népeknél menyasszonyi koszorúba is fonják

4. Mi az orata?

A Zenés vacsora

B A sertés kivágott húsos gerince

C Tengeri hal

5. Mely(ek) az igaz állítás(ok) a tojásra?

A A koleszterint (180 mg / tojás) a sárgája tartalmazza

B A zsírsavak közül főleg telített zsírsavakat tartalmaz

C A napi egynél több tojás fogyasztásának káros hatásai bizonyítottak

6. Mi a címe Szőnyi István zebegényi festő egyik fő művének (1943), amiért 1949-ben Kossuth-
díjat kapott? (2 p)

ÉRTÉKELÉS

0-2 pont: már így is többet tudsz, mint amikor csatlakoztál, jutalmad 1 babér levél

3-4 pont: már a Kertipadon belül is tekintélyed van, jutalmad 2 babér levél

5-6 pont: csak a tökéletes jobb nálad, jutalmad 3 babér levél

7-8 pont: tökéletes, jutalmad 4 babér levél és versenyben vagy a fődíjért

Zagar: Bossa astoria

MasZkura: assZony, ne Zaklass

V’Moto rock: Miért?

suBscriBe: ÁloMtégla

korMorÁn: ilju HaraMia

Harcsa Veronika: too early

Palya Bea: aki egysZer útnak indul

seBő, radnóti, HorÁtius: lydiÁHoZ

gossiP: HeaVy cross

kisPÁl és a BorZ & neo: utolsó aktus a Földön

craig daVid: Walking aWay

csík-QuiMBy: Most Múlik Pontosan

HercZku Ágnes & nikola ParoV: Ha te tudnÁd

HoldViola: BÁnat utca

MuZsikÁs: Hidegen Fújnak a sZelek

MisZtrÁl: indulj el egy úton

yonderBoi: PaBadaM

autuMn leaVes: cannonBall adderley Feat. Miles daVis

BalkÁn Fanatik : rePülj MadÁr

VÁcZi esZter: Voltak órÁk

cHris rea: on tHe BeacH

goulascH exotica: Fekete tyúk

MasZkura: tisZta gyüMölcs

Vad Fruttik: leHetek én is

kucHH kHaas Hai: FasHion 1084 P

MuZsikÁs: aZt gondoltaM eső esik

Bruce dickinson: tears oF tHe dragon

craig daVid - sting: rise & Fall

cHarice: Hanggang

Mary Mary: sHackles (Praise you)

tÁrkÁny MűVek: csiririP

BalÁZs eleMér Quintett: sZeretőM e tÁncBa

u2: WitH or WitHout you

anna és a BarBies: ÁlMatlan

kisPÁl és a BorZ: egy aZ egyBe

FerencZi györgy és a racka jaM: tisZa PartjÁn

FÁBiÁn, ZooHacker, Zero: girly

jetHro tull: locoMotiVe BreatH

red Hot cHilli PePPers: caliFornication

rúZsa Magdi & lajkó Félix: Még aZt MondjÁk

roBert PalMer: Mercy Mercy Me

Petra: Beat tHe systeM

intiM torna illegÁl: a MennyorsZÁg kaPujÁBan

anna & BarBies – kis tiBor: MÁrti dala

csík, FerencZi és a racka jaM: Zöld erdőBen de Magas

új MuZsikÁs: jön a tél Megy a gólyaPÁr

goulascH exotica: a Zöld MartZi nótÁja

korMorÁn: gyere ki te gyöngyVirÁg

Belga: Boros

cseH taMÁs, BereMényi géZa: csönded Vagyok

arasH: Boro

Borago: MegÁllj, MegÁllj

30y: BogoZd ki

coMModores: easy

és Még sokan MÁsok...

Zeneajánlat  
a k i k e t  s z í v e s e n  h a l l g a t u n k


