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Show’s Sonka 2017 
Előfeladatok 

1. Aki nem hiszi, járjon utána! (5 kredit) 
Láttunk mi már sok minden furcsaságot a faluban, múltkor egy fej nélküli csirke 

szaladgált a tornácon, tegnap pedig a Jóska nem ivott pálinkát a pacalpörkölt mellé. De még 
ennél is különösebb hírek jönnek a város felől, amiknek jó volna utánajárni! Forgassatok egy 
legfeljebb 2 perces dokumentumfilmet a CSK gyűlésen húzott témában! A videóban elhangzó 
szövegbe (lehetőleg értelmesen) építsétek be a következő 3 kifejezést: észak-ausztráliai 
kígyónyakúteknős; Magyar Néphadsereg 9. Gépesített Lövészhadosztály; eseményalapú 
szoftverarchitektúra! Igyekezzetek felderíteni a jelenség legapróbb részleteit, és meggyőzni a 
nagyvilágot, hogy ez az összeesküvés elmélet nem holmi mániákus paranoia szüleménye, 
hanem a szín tiszta valóság! A szervezők a kreativitásotokat fogják pontozni, illetve, hogy a 
megadott szavakat értelmesen sikerül-e beépíteni a videóba. Ezen felül igyekezzetek igényes, 
hiteles videókat készíteni! A videót valamely általánosan használt videó fájlformátumban 
töltsétek fel a Drive mappátokba! A fájl neve legyen: 
aki_nem_hiszi_járjon_utána_csapatnév.xxx 
 

2. Fehér(tab)lófia  (4 kredit) 
A csapatotok éppen túl van az elemi iskola megpróbáltatásain: kukoricán térdeplés, 

nádpálcás fenyítés, hogy mást ne is említsünk. Az éveken át tartó szenvedésnek azonban 
megvan a jutalma, hiszen a csapatnak saját tablója lehet, amelyet kifüggeszthet a Martos 
Csocsó Klubban! Készítsetek egy tablót a csapat tagjairól, úgy hogy mindenki szerepeljen egy 
fotón külön-külön, illetve mindenkitől legyen egy idézet a képe alatt! A szervezők a fotók és 
az idézetek kreativitását, humorosságát pontozzák, a tabló egyéb paramétereit (méret, 
kidolgozottság) nem. Az elkészült tablót hozzátok el a beiratkozásra! 

 
3. Szintetikus sonkalabor (3 kredit) 

Nincs is jobb, mint egy egész napos kapálás vagy kaszálás után legurítani azt a jól 
megérdemelt hideg söröcskét. Azonban a szervező egy válogatós haszonállat, ezért sonkás 
sört szeretne kortyolgatni. Készítsetek egy sört, amelynek egyik hozzávalója a sonka és a 
munkafolyamatot dokumentáljátok úgy, hogy azt a termelőszövetkezet vezetősége is 
elfogadja! A sör ízét, megjelenését, szagát, és a jegyzőkönyv minőségét pontozzuk. A sört 
hozzátok el a beiratkozásra! A jegyzőkönyvet PDF vagy egyéb általánosan használt 
fájlformátumban töltsétek fel a Drive mappátokba! (Ne docx-ben vagy hasonló szerkeszthető 
fájlformátumban!) A fájl neve legyen: szintetikus_sonkalabor_csapatnév.xxx 

 
4. Vért adjál is, meg ne is! (2 kredit) 

A csapatotoknak meg kell küzdeni ezzel a rejtvénnyel, ráadásul Mátyás király 
lefejeztet minden csapattagot, ha nem oldjátok meg egyhamar. Pedig mi sem egyszerűbb 
ennél: idén is látogassatok el a Plazmaszolgálathoz és adjatok plazmát! A szervezők a kapott 
igazoló cetlik számát pontozzák, azokat hozzátok magatokkal a beiratkozásra! 
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5. Postás Józsi (2 kredit) 
Postás Józsi mindenki nagy kedvence, aki olyan távolról is kihozza nekünk a postát, a 

számlát, a gázdíjat, mint ide Bakta. Hogy letesztelhessük Isten adta tehetségének hatósugarát, 
küldjetek a Show’s Sonka szervezőknek egy levelet vagy képeslapot a lehető legmesszebbről! 
A levelet a Martos Flóra Kollégium 641-es szobájába címezzétek! A szervezők a levél 
feladási helyének, a kollégiumtól légvonalban mért távolságát fogják pontozni, de persze a 
szövegezés sem marad jutalom nélkül. Ne feledjétek, hogy a Jóska is le szokta inni magát a 
sárga földig, szóval beletelhet egy kis időbe, mire ideér a levél! A küldemény legkésőbb 
április 10-én déli 12 órára érkezzen meg! 

 
6. Csapattani alapismeretek (7 kredit) 

Ma már minden valamirevaló faluközösségnek van saját népviselete, saját népdala, 
ráadásul még címere is. A ti csapatotok sem maradhat le az erőfitogtatásban, mutassátok meg 
azoknak a pökhendi iborfiai parasztoknak, hogy nem az ő seggükből ragyog ki a nap! 
Találjatok ki egy csapatstílust, ami tavaly nem volt, és készítsetek magatoknak csapatjelmezt 
a stílus jegyében! Készítsetek csapatzászlót, amely kellően magasztos méltán híres csapatotok 
számára! Írjatok egy rátok jellemző csapatindulót, amit örömmel fogtok eldalolni naponta 
kétszer-háromszor egy héten keresztül! Kérünk Titeket, hogy a tavalyi stílusoktól 
meglehetősen eltérőt válasszatok, illetve a csapatotok a két évvel ez előtti saját stílusát se 
válassza újra! A tavalyi stílusok: tajgetoszi vikingek; nyugdíjas klub; sörfeszt/oktoberfest 
munkásai; részeg orosz suttyók; Aladdin és a szajhák; feltörekvő mexikói drogdílerek; 
boxolók és bikinis lányok; #SWAGYOLO pincérek&pincérnők; szellemek. Az idei 
csapatstílusotokat a Facebook csoport megfelelő postjához való kommenteléssel lehet 
lefoglalni. A lefoglalt stílushoz hasonlót már más csapat nem választhat, ezért igyekezzetek, 
és figyeljétek a postot, hogy ne legyen ebből probléma! A kreativitást, a kivitelezést és a 
csapatösszetartást pontozzuk. A beiratkozáson a jelmezt viselve jelenjetek meg, hozzátok el 
bemutatásra a zászlót is, és az indulót is szeretnénk meghallgatni. Az induló szövegét PDF 
vagy egyéb általánosan használt fájlformátumban töltsétek fel a Drive mappátokba! (Ne docx-
ben vagy hasonló szerkeszthető fájlformátumban!) A fájl neve legyen: 
csapattani_alapismeretek_csapatnév.xxx 

 
7. Pálinkás szép jó reggelt, édes egy komám! (4 kredit) 

Amikor felébred az ember, rögtön fel is hörpint egy pálinkát, csak hogy jól induljon a 
nap. Na de mi a teendő, ha azt szeretnénk, hogy egy egész hét induljon jól? Bizony, akkor 
már elő kell kapni a spájzból a kolbászt meg a szalonnát is… Segítsétek meg a szervezőket 
egy ínycsiklandó reggelivel, hogy kellőképp felkészíthessék a szervezetüket egy egész hetes 
bulizásra veletek! A reggelit (körülbelül 3 főre) beiratkozásra hozzátok el, amelynek ízét, 
tálalását és felszolgálását pontozzuk! 

 
  



 

3 
 

8. Hé, paraszt! Melyik út megyen itt Budára? (6 kredit) 
Hová tűntek?! Esküszöm öt perce még itt volt mind! Heee, Sanyi nem láttad a 

disznókat??? Hát, hogy az istenbe érted azt, hogy elszaladtak?! Merre? Na, ne hülyéskedj 
már, mi az fészkes fenét keresnének pont Budán? És még a kevertet is ellopták?! Nincs már 
értelme így az életemnek… 
A városban elrejtőztek a disznók, azonban a szervezők már a nyomukra bukkantak. Találjátok 
meg őket ti is, és fotózkodjatok velük! Segítségül mi is készítettünk képeket a malackákkal, 
amelyeket a Drive-on találhattok majd meg, illetve leszűkítjük nektek a főváros meglehetősen 
nagy területét, úgy hogy a fotó előtt feltűntetjük a disznó tartózkodási helyének 
irányítószámát. A fotókat úgy készítsétek, hogy minden képen más-más csapattagok 
szerepeljenek, és annyian ahány szervező látható az adott képen! Kérünk Titeket, ha 
megtaláltatok egy malackát, akkor hagyjátok ott békében, hogy más csapat is megtalálhassa 
később! A szervezők az elkészült képek mennyiségét fogják pontozni, és természetesen 
figyelembe vesszük majd a fotók tartalmát is. 
A képeket valamely általánosan használt kép fájlformátumban töltsétek fel a Drive 
mappátokban a „Hé, paraszt! Melyik út megyen itt Budára?” mappába! A fájlok neve legyen: 
aképsorszáma_csapatnév_csapattag(ok)neve.xxx, ahol a fájl nevében a „aképsorszáma” a 
feladatban szereplő fotók közül annak a sorszáma, amellyel azonos helyen készült a fotó, a 
„csapattag(ok)neve” pedig a csapat azon tagjának neve, aki a képen szerepel, vagy a csapat 
azon tagjainak neve, akik a képen szerepelnek „_” jellel elválasztva! 
 

9. Best of legalja: folkszong edisön (8 kredit) 
Még azt mondják nem illik a tánc a magyarnak… Hogyne illenék, kérem szépen, csak 

megfelelő muzsika kell hozzá! Ezért összegyűjtöttük Nektek a lehető legkiválóbb népdal 
feldolgozásokat. A csapatkapitányi gyűlésen húzott zenére forgassatok csapatvideót! 
Szeretnénk, ha idén újra kikerülhetnének nyilvánosan YouTube-ra a videók, ezért ne 
tartalmazzanak olyan elemeket, amik ezt gátolhatnák! A videó kreativitását, humorosságát és 
a technikai megvalósítást pontozzuk. Azért, hogy a videók már április 10-e előtt nyilvánosak 
lehessenek, a feladat leadási határideje április 2. vasárnap 23:59. A videót először 
valamely általánosan használt videó fájlformátumban töltsétek fel a Drive mappátokba, majd 
ha a szervezők engedélyezik, akkor kikerülhet nyilvánosan is a YouTube-ra! A fájl neve 
legyen: best_of_legalja_csapatnév.xxx 
 

10. Égig érő paszuly (3 kredit) 
HOGYMI??? Mi ez az ormótlan zöldség itt a kertedben, te Margit? Csak nem egy 

óriási paszuly? Hát, de ez olyan magas, hogy a tetejit se látni. Nooormális vagy asszony, hogy 
ilyen GMO-t termesztesz, hát még a végén fejünkre hívják a TEK-et! 
Térképezzétek fel az égig érő képződményt, és készítsetek róla egy makettet a szervezőknek, 
hogy felmérhessék, mivel állnak szemben! A felhasznált anyagoknak és technikáknak csak a 
képzelet szabhat határt. Az építmény kivitelezését és ötletességét pontozzuk! A modellt 
hozzátok el a beiratkozásra! 
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11. Rege a csodamalacról (2 kredit) 
Még az idők kezdetén a csodamalac mennyei csülkeivel átszökellt az Urál hegységen, 

hátán hozva el a magyarokat az őshazából, majd egymagában kitúrta a Kárpát-medencét 
hatalmas orrával. Az égzengető röffenéseitől kettéhasadt a föld, és a keletkezett árokban 
folyik a folyó, melyet ma úgy neveznek, hogy Duna. De nem akarunk ezzel untatni Titeket, 
hiszen ezt minden általános iskolás gyerek tudja… Viszont a csapatotok őstörténetét verses 
formában még nem ismerjük. Ezért írjatok egy eredetverset a csapatotoknak, amelyben 
kifejtitek a csapat alakulásának misztikus titkait! A vers maximum 200 szó hosszú legyen, de 
szeretnénk arra felhívni a figyelmeteket, hogy nem a méret a lényeg! A megírt verset az egyik 
csapattagnak április 10. hétfő délután majd elő is kell adnia fejből (írásos segítség nélkül) a 
szervezőknek. A szervezők a kreativitást és az előadásmódot is pontozzák. A történetet PDF 
vagy egyéb általánosan használt fájlformátumban töltsétek fel a Drive mappátokba! (Ne docx-
ben vagy hasonló szerkeszthető fájlformátumban!) A fájl neve legyen: 
rege_a_csodamalacról_csapatnév.xxx 
 

12. Udvari bolond (2 kredit) 
Becsülendő szakma az udvari bolondság, különösen, ha a bolondnak sikerül a királyt 

adócsökkentésre bírnia. Képezzétek át magatokat Ti is pár napra, hogy mosolyt csalhassatok 
beteg gyerekek arcára! Látogassatok el egy kórházba a K&H gyógyvarázs mesedoktorok 
program keretein belül, ahol meseolvasással és törődéssel tehetitek szebbé a kis betegek 
mindennapjait (részletek: http://www.khgyogyvarazs.hu/)! Mint azt Ti is tudjátok, a nevetés 
gyógyít, segítsünk hát nekik a mihamarabbi felépülésben! Kérjetek az intézményben igazolást 
a megjelenésről, vagy készítsetek fotót magatokról a kórházban! Az igazolást vagy a fotókat 
valamely általánosan használt fájlformátumban töltsétek fel a Drive mappátokba! A fájl neve 
legyen: udvari_bolond_csapatnév.xxx 
 

13. Bréking Kedd (4 kredit) 
Kifogyott az éléskamra, Babi néni kérdezgeti, hogy miből főzze így a levest. Sajnos 

üres a malacpersely is, de sebaj, a lehetőség mindig adott, hogy dizájnerdrogfőzésből 
gazdagodjatok meg. Készítsetek maximum 1,5 perces videót, melyben párbeszédes formában 
bemutatjátok, hogyan mentitek meg a csapatotokat az éhhaláltól! A videóban minél több 
szövegrészletet helyettesítsetek népdal-részletekkel! Segítségül az Univerzum küldi Nektek az 
erőt és ezt a videót: https://www.youtube.com/watch?v=0ogJtX-Z7Xs&feature=youtu.be  
A kreativitást és a népdalok sokszínűségét valamint értelmes szövegkörnyezetbe-illesztését és 
a történet kerekségét pontozzuk. A videót valamely általánosan használt videó 
fájlformátumban töltsétek fel a Drive mappátokba! A fájl neve legyen: 
bréking_kedd_csapatnév.xxx 

  

http://www.khgyogyvarazs.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=0ogJtX-Z7Xs&feature=youtu.be
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14. A jó paraszt megfeni a kaszáját aratás előtt (3 kredit) 
Alaposan elő kell ám készülni a Vegyésznapokra, a Martos Csocsó Klub nem lesz 

önmagától tiszta és méltóan szép a Nagyhétre! Gyertek el április 9-én, vasárnap este 20:00-ra 
minél nagyobb létszámban, hogy előkészítsük és feldíszítsük együtt a terepet! A tablótokat 
már ekkor lehozhatjátok és kihelyezhetitek a klubba! A megjelent létszámot, a munkakedvet 
és a szorgalmat pontozzuk! Dresscode: gumikesztyű, gumicsizma, és a kaszát se hagyjátok 
otthon! 

 
 

Drive használati általános szabályok: 

 A „csapatnév” a fájl nevében a saját csapatotok nevét jelenti. 

 Az „xxx” a fájl nevében a fájl formátumát jelenti. 

 Amennyiben a leadott dokumentumokat nem a kértnek megfelelő névvel látjátok el, 
úgy a szabálysértéssel arányosan fogjuk levonni a jegyeket az adott feladatra kapott 
jegyetekből. 

 A Drive mappát csak a csapatkapitányok és a helyetteseik tudják megtekinteni. A 
mappák szerkesztése illetve a mappákhoz közreműködők hozzáadása le van tiltva, 
kivéve a saját mappátokban, ott eldönthetitek, hogy hogyan akarjátok csinálni. 

 A Drive mappa megtalálható az alábbi címen: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5qWF-bpVEF1ZUo2VEtmWkp1TDQ 

 

 

 

 

 

 

 

Jó munkát kívánunk, 

a Szervezők 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5qWF-bpVEF1ZUo2VEtmWkp1TDQ

