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How To 

(ejtsd: “hov tó”) 
avagy 

Útmutató a “Show’s Sonka 2017” használatához* 
*a félreértések elkerülése végett, nyilván. ezért SSS a rövidítés. értem? 

Egyszer volt, hol nem volt, kerek erdő közepén, az üveghegyen is túl, valahol a 
százholdas pagony szomszédságában (de semmiképpen sem Aprajafalván, mert az 
kettővel ezelőtt volt), egészen épp majdnem ott, ahol a kurta farkú Show’s Sonka 
malac túr, élt egyszer egy szegénylegény. 

No, de azért mégsem volt az a szegénylegény olyan szegény, mint a többi 
szegénylegény, hanem csakúgy egy kicsit volt szegény. Kevésbészegénylegény. 
Igen. 
Egyszer oszt azt mondja az a szegénylegény: 
“E! Édesanyám! Eeeeefogyott a pálinka! Adj innom! Ennem! #yolo” - szólt a 
kevésbészegénylegény, megfontoltan. 
“Eriggy a rákfenébe a yolóddal meg a háromszordesztillált öko-bio dél-indiai 
datolyás pálinkáddal, kölök. Oszt vissza ne gyere!” - válaszolt a háztartásbeli 
gendersemleges felnőtt. 

Ígyhát elindult a legény szerencsét próbálni. Ment, mendegélt, mikor egyszer 
csak meglátott kerekerdő közepén egy tisztást, ahol egy keverttel teli tóban úszkált 
egy hatalmas orgia keretében az aranyhal, az aranytojást tojó tyúk, Döbrögi uram, a 
jótündér, az öreganyám, a székely, meg a fia.  
“Tyű!” - kommunikálta csodálkozását a kevésbészegénylegény. De nem ám a fenti 
jelenet miatt. Hanem hétszáz évig legyek elátkozva, ha nem igaz: ott állt a kurta 
farkú Show’s Sonka malac. 

Meg is házasodtak ők ketten azon nyomban. A lakodalom se tartott tovább 
öt napnál, ami alatt a kevésbészegénylegény kitapasztalta a kemény, keverttel teli 
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házasélet csínyját-bínyját, aminek a részletes beszámolója alább olvasható. Az ifjú 
pár pedig boldogan élt, amíg meg nem… 

Vagyis egészen pontosan az ötödik napig. Amikor is ásó, kapa és nagyharang 
választotta széjjel őket, így hát a hányattatott sorsú (ezért most már valójában 
szegény) kevésbészegénylegény gyászdisznótorossal egybekötött ünnepi-temetést 
volt kénytelen megülni. Az eseményen felsorakozott a falu apraja-nagyja, és a széles 
határban még mindig az a hír járja, hogy a legény azóta sem evett olyan jó kolbászt, 
mint akkor. 

Aki nem hiszi, az járjon utána a következő képen, amelyet a szervezőknek 
küldött a gyanútlan gerlepár: 

 
Ezzel a kedves mesével kíván a mélyen tisztelt résztvevőknek emlékekben gazdag, 
citeraszóval fűtött, sikeres Show’s Sonkát, 

A Martos Stúdió és a Show’s Sonka csapata 

Általános érvényű szabályok: 

 A programban jelölt időpontok a feladatok pontos kezdetét jelölik, ezért 
kérünk Benneteket, a megadott időpontok előtt egy negyed órával a 
helyszínen megjelenni. Kivételt képez ez alól az Ahol a kurta farkú malac túr, 
valamint a Sportnap, ahol 1, illetve 1,5 óra utazási időt számoltunk nektek, így 
ezeknél a programoknál a kollégiumtól való legkésőbbi elindulás időpontját 
adtuk meg! 

 A legtöbb feladatnál a megjelölt csapatlétszám minimum embermennyiséget 
jelent, de nyilván annak örülnénk legjobban, ha minél többen vennétek részt 
a feladatokban, és így a csapat esélyei is nőhetnek. 
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 Minden feladatnak van egy-egy szervezői felelőse. Ha az adott feladattal 
kapcsolatban kérdésetek van, akkor a feladat felelősét kell keresni (feladat 
után dőltbetűvel), általános probléma esetén viszont keressétek Hegyközi 
Georginát. 

 Minden programon kötelező a jókedv, az önfeledt szórakozás, és annak 
biztosítása, hogy minden más résztvevő is jól érezhesse magát. Ezen pontok 
vagy a Show’s Sonka bármelyik programjának zavartalan lebonyolításának 
megsértése, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, illetve a 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar lejáratása, valamint a közösség által nem 
elfogadott magatartásformák tanúsítása esetén a játékost a szervezők 
azonnali hatállyal eltilthatják a programok látogatásától. Amennyiben a tiltás 
bekövetkezik, az illető játékos csapatát terheli a felelősség, hogy az adott 
személyt távol tartsa a rendezvénytől. Amennyiben ez nem sikerül, az a teljes 
csapat kizárását vonhatja maga után. 

 A vetélkedő állását megtalálhatjátok a Martos Rádió Blogján, a Show’s Sonka 
2017 fül alatt, illetve folyamatosan frissítve a Martos aulájában kifüggesztve. 
Ha valami mégsem lenne világos, a csapatkapitány vagy egy helyettese 
keresse fel Tihanyi Gergely főszervezőt vagy Hegyközi Georgina reklamáció 
felelőst, majd tájékoztassa csapattagjait; ne egyesével keressétek fel a 
szervezőket!  

 A hét folyamán egy GoPro-val is megörökítjük majd a hatalmas hangulatot. A 
kamera minden csapatnál ki fog kötni egyszer, ezzel kapcsolatban a hét 
folyamán fogunk Titeket keresni. 

 Az idei Show’s Sonka főszervezői és elérhetőségeik: 
o Tihanyi Gergely, főszervező: 06303975799 
o Pintér Olivér Péter, programfelelős: 06703950396 
o Papp Ádám, személyzeti vezető: 06204185459 
o Hegyközi Georgina, reklamáció felelős: 06305060181 

A rendezvény fő támogatói: 

PániQ-Szoba; SNK papír-írószer; Babi Néni; Red Bull; Buday Taekwon-do Klub; 
Monarchy Étterem és Kávézó; Habos Gofri; Nyakleves; Andersen Pub; Hétker Pub; 
Libella Kávézó; Martos Kerékpár Kör; Happy Drink Bar; B8 Kézműves Sör és Pálinkabár 

  

https://martosradio.wordpress.com/
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Hétfő  
április 10. 

 Pálinkás jó reggelt komám! - Nevezés, beiratkozás, reggeli –  Bene Saci 
Időpont: 08:00 – 11:20 
Helyszín: Martos Flóra Kollégium aula 
Szükséges létszám: 25 fő, avagy minden csapattag (Ha valaki nem tud eljönni semmiképp, az az 

első olyan feladatnál kapja meg a karszalagját, amelyen meg tud jelenni. Fontos, hogy minden 
versenyzőn legyen karszalag, mert ezzel tudjátok igazolni az adott eseményen, hogy résztvevők 
vagytok!) 

Beosztás: 

Időpont Csapatok 
8:00 - 8:20 Vén Sasok 
8:20 - 8:40 Ajlas 
8:40 - 9:00 Pingwinek 
9:00 - 9:20 Kheserves 
9:20 - 9:40 ξφLiS 
9:40 - 10:00 Csűrhe 

10:00 - 10:20 M.A.SZ.L.A.G. 
10:20 - 10:40 Csövesrittyó 
10:40 - 11:00 KannásBohr 
11:00 - 11:20 pHlaska 

Amit mindenképp hozzatok magatokkal: 
 A következő előfeladatok megoldásai:  

 Csapattani alapismeretek: jelmez, zászló, induló 
 Fehér(tab)lófia: ha még nem hoztátok eddig 
 Szintetikus Sonkalabor 
 Vért adjál is, meg ne is! (Plazmaadást igazoló lapok) 
 Égig érő paszuly 

 Béres legény 

 Reggeli (Pálinkás szép jó reggelt, édes egy komám!) 
Tipp: az ínycsiklandó fogások a hétfő reggel még oly fáradt és korgó pocakú szervezők 
kedvének, illetve pontozókészségének javítására szolgálnak. Az a cél, hogy mindenkit 
elkápráztathassatok, ezért kérünk, 3 adag finomsággal lepjetek meg minket! 

Amit érdemes tudni: 
● Ha elmegyek a csárdába mulatni, csak megmutatnám, ki is az én kis csapatom! 
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 Majális – PR Csoport 

Időpont: 12:00 – 16:00 

Helyszín: VPK Nagyterem 

Szükséges létszám: 10 fő 

Amit érdemes tudni: 

 Szakmabeli cégek látogatnak el hozzánk bemutatót tartani nektek, ehhez mérten 
viselkedjetek! 

 A program kritériumfeltétel, kreditpont nem jár érte, a részvétel azonban KÖTELEZŐ! Nem 
kell azonban 4 órát eltöltenetek ott, csak nézzetek körbe minden cég standjánál! 

 Cukrot adnék annak a madárnak… – Netti 

Időpont: 17:00 – 20:00 

Helyszín: Martos Csocsó Klub 

Szükséges létszám: 10 fő, de minél többen jöttök, annál többen leszünk 

Beosztás: 

Időpont Csapatok 

17:00-18:00 
Ajlas 

Csövesrittyó 
ξφLiS 

18:00-19:00 
Csűrhe 

KannásBohr 
pHlaska 

19:00-20:00 

Kheserves 
M.A.SZ.L.A.G. 

Pingwinek 
Vén Sasok 

 
Amit mindenképp hozzatok magatokkal: 

 2 jobb kéz és 2 jobb láb fejenként (természetesen 1 fej fejenként, hogy ne legyen fejetlenség) 

 Mulatság - Kihallatszik Csocsóból a szép muzsikaszó – Laura 

Időpont: 22:00 – holnap hajnalig 

Mutassátok meg, hogy a ti csapatotok vereti legjobban Vegyésznapokon! Csináljatok hétfőn a DJ-
pult előtt egy videós bejelentkezést facebookon, amin a lehető legtöbb csapattag látszódik, és 
jelöljétek meg a Vegyésznapok fb-oldalát a bejegyzésben! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zDAKii1LEI0
https://www.youtube.com/watch?v=zDAKii1LEI0
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Kedd  

április 11. 

 Alea iaczta est – K3K0 alias Bakos László 

Időpont: 10:00 – 12:00 

Helyszín: ChMax 

Szükséges létszám: 10 fő, de mindenkinek ajánljuk, aki kíváncsi a csodás Julius Koczka Caesar 
szavaira. 

Amit mindenképp hozzatok magatokkal: 

 Víz, víz, víz, termett víz... 

Amit érdemes tudni: 

 Az előadás témája: Veni, vidi, vici, azaz jöttem, láttam, győztem a Sonkán. A riói Jézus 
jelenlétében igazi latin misén vehettek részt, melyhez kérjük tanuljátok meg előre e rövid 
imát: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. 

 Ahol a kurta farkú malac túr – Bezzeg Dia 

Időpont: 14:00 – 19:00 

Helyszín: Hajógyári-sziget 

(kijutás:  ladikon, de ladikon 
 19-es vagy 41-es villamos, majd Batthyány térről H5 HÉV Filatorigát megállóig. 

K-hídon bemegy, megfelelő helyen bekanyarodik, bazinagy rét, kövesd a zenét) 

Szükséges létszám: 10 fő 

Amit mindenképp hozzatok magatokkal: 

 innivaló, hogy ki ne száradjatok 
 ennivaló a sok innivalóra 
 időjárásnak megfelelő holmi, játszós ruci (vagy #yolo) 
 egy pár feláldozható kötény 
 zsebkendő (annak, aki megtalálja, csókot adok érte) 
 gyémánt félkrajcár 

Amit érdemes tudni: 

 Tihi mondja tyűűű, Zolcsi mondja ííííí, Anna mondja eijj, Juli mondja kitrákotty, kárikittyom 
édes Sonkám, mégis van egy fél fröccsöm.  
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SZERDA 
április 12. 

 Kolifutás – de miért?– Verdon Zita 

Időpont: 9:00 – 10:30 

Helyszín: Martos Flóra Kollégium 

Szükséges létszám: 5 szőke herceg vagy hercegkisasszony fehér lovon 

Amit mindenképp hozzatok magatokkal: 

 azonnal eltávolítható és biztonságosan megsemmisíthető váltásruha 
 torokból indítható rakéta 
 erő 
 ritmus 
 tempó 
Amit érdemes tudni: 

 Kolikártyát midenképp intézzetek a kolifutó csapattagoknak jó előre, mi a helyszínen nem 
tudunk biztosítani nekik! 

 A hatpróba során a delikvensek fejére rögzíthető camera obscura viselésének jogát az nyerheti 
el, aki az új kenyér ünnepét megszentelve a szózat elszavalásával visszahozza lányom és fele 
királyságom. 

Beosztás: 

Időpont Csapatnév 

9:00 - 9:30 
Ajlas 

Csűrhe 
ξφLiS 

9:30 - 10:00 
Pingwinek 

M.A.SZ.L.A.G. 
pHlaska 

10:00 - 10:30 
KannásBohr 
Csövesrittyó 
Kheserves 
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 Legek versenye – Forest 

Időpont: 13:00 – 15:00 

Helyszín: bemutatás a Martos Csocsó Klubban 

Szükséges létszám: az egész hetedhét ország 

Amit mindenképp hozzatok magatokkal: 

 kreatív gyermeki lélek 
 időnyerő 
 kacsalábon forgó kastély 
Amit érdemes tudni: 

 A Legek versenye kezdetekor kaptok egy leírást az elkövetkező 2 órára vonatkozólag, minden 
szükséges tudnivalóval. Ezt figyelmesen olvassátok el! 

 Érdemes 13:00 előtt pár perccel befutni, hogy ne az értékes két órátokból veszítsetek a 
végigböngészés miatt! 

 Ha a másodrendű differenciálegyenletben kettős rezonancia van, a partikuláris felírásban x2 
szerepel. 

 Kocsmatúra – Dénes Zsófi 

Időpont: 17:00 – amíg meg nem haltak 

Helyszín: A XI. kerület remek szórakoztatóipari egységei, de talika a kolikánál 
17:00-kocskácskor! 

Szükséges létszám: 15 fő, de tízből tizenkettő fül-orr-gégész a 25-öt ajánlja 

Csapatbeosztás: 

Csoportok 17:30 -
17:50 

18:00 -
18:20 

18:30 -
18:50 

19:00 -
19:20 

19:30 -
19:50 

20:00 -
20:20 

20:30 -
20:50 

1. Libella Műhely Kármán Pinyó Happy Sarki Beer Co 
2. Kármán Pinyó Happy Sarki Beer Co Libella Műhely 
3. Happy Sarki Beer Co Libella Műhely Kármán Pinyó 
4. Beer Co Libella Műhely Kármán Pinyó Happy Sarki 
5. Sarki Beer Co Libella Műhely Kármán Pinyó Happy 

Csoportbeosztás: 

 Csoportok tagjai: Kísérők nevei: 
1.csoport Pingwinek - ξφLiS Rumi Cintia, Hancz Aliz 
2.csoport Csövesrittyó - M.A.SZ.L.A.G. Jenei Bence, Varga Benjámin 
3.csoport pHlaska - Vén Sasok Metz Laura Anna, Nagy Szilvia Klára, Máté Bence 
4.csoport Csűrhe - KannásBohr Dudás Benedek, Papp Ádám 
5.csoport Ajlas - Kheserves Török Balázs Forest, Derekas Bence 
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Amit érdemes tudni: 

• Utcára nyílik a kocsmaajtó. 

• A kocsmatúra költsége 55 000 Ft / csapat. Érdemes lehet ezt az összeget előre 
összegyűjteni, illetve egy pénzfelelőst kinevezni, hogy az adott állomásokon rendezze az 
anyagiakat a pultban! 

• Egy-egy nedűszolgáltató egység tartózkodási ideje 20-25 perc, kérünk Titeket, tartsátok a 
beosztást! 

• A kocsmák rövidítései: Beer Co = Beer Company; Kármán = Kármán Klub; Sarki = Sarki 
Tanszék; Libella = Libella Kávézó; Happy = Happy Drink Bar; Műhely = Műhely Pub; 
Pinyó = Pinyó Klub 

FONTOS SZABÁLYOK: 

Induláskor:  

• A kollégium előtt fokozottan kerüljétek a hangoskodást! 

• Az állomásokon ügyeljetek a pontos érkezésre és távozásra! 

• Az állomások helyszínein ne rongáljatok! 

Érkezéskor: 

• A kollégium környékén, közvetlen közelében igyekezzetek a kiabálást kerülni, sem a 
kolisok, sem a környék lakói nem kíváncsiak arra, hogy kiknek nincs éppen hangja! 

• Sebesültet ne hagyjatok hátra, vigyázzatok egymásra és az ablakokra! 

Figyelemfelhívás: A feladatokban csak az vehet részt, aki a csapat hivatalos tagja, neve szerepel a 
taglistán, van a kezén karszalag és aláírta a beleegyező nyilatkozatot. Egyébként bárki a csapattal 
tarthat. 

Figyelemfelhívás2: A Kocsmatúra alatt csoportonként két bátor és hűséges szervező is veletek 
tart majd, hogy kiállja a próbákat. Kérünk titeket, hogy ha az ő külön erre kiképzett hallószervük 
(OKJ 31 621 02) megítélése szerint egy adott hangerőszintet megüt a légtér, illetve utasít titeket 
adott tevékenységekre (… nem, nem kell citerán eljátszani a birodalmi indulót), akkor 
hallgassatok rájuk! 
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CSÜTÖRTÖK 
április 13. 

 Sportnap – Zsuzsi (nem lesz szerencséd, ha öreganyádnak szólítod) 

Időpont: 7:00 – 18:00 

Helyszín: Csillebérci Szabadidő Központ!!!4!!44négy!! 

Cím: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 21. (P2X-3YZ) 

Kijutás: Petőfi híd, budai hídfőtől 212-es busszal Svábhegyig, majd onnan 21-es busszal 
Csillebérc, Gyermekvasút megállóhelyig. Ott bemenni a szabadidőközpontba és végig 
nyílegyenesen menni, de a szervezők mutatják majd az utat odabent. 

Alternatív útvonalak a Kollégiumtól: Móriczról 61-es villamossal Széll Kálmán térig, és onnan 
21-es busszal, vagy Gárdonyi térről 56 illetve 56A villamossal Széll Kálmán térig, és onnan 21-es 
busszal. Ezeken felül a 21A busz hamarabb felér a hegyre, viszont ez esetben Normafa 
végállomástól még 5-10 percet sétálni kell. 

Amit mindenképp hozzatok magatokkal: 

 sportruházat 
 sporteszközök: focilabda, röplabda, bármi egyéb 
 időjárásnak megfelelő rucik/alkalmatosságok (esernyő/napernyő/toronyóra/lánc) 
 jókedv 
 kacagás 
 üde frissesség 
 hétszünyű kapanyányimonyók 

Amit érdemes tudni: 

 Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. 

 A Sportnap alatt végig elérhető lesz egy információs pult is a napközben felmerülő 
kérdésekre. Itt lehet majd szórakoztatnia rezidens DJ-t, aki gyermekei anyját, illetve a 
Csodát várja majd a pultnál egész nap. Aki bármelyiket meg tudja adni neki, plusz 
pontban részesül! 

 Napközben lesz még lehetőség szabadon kosárlabdázni (!), zumbázni (!!!), és ezen felül 
ellátogat hozzánk Tokko Chun-Yong, hetedhét-danos harcművész, aki egy ősi magyar 
hagyományos TÉKVANDÓ-bemutatót fog tartani a megtekintőknek (!!!!!!!4!!4!!). 

Programpontok: 

Minden, ami nem a klássziküs értelemben vett sport: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uwmeH6Rnj2E
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 Józanodási műveletek 9:00 – 12:00 Edina 

A lustipókoknak, akik mondhatni sportképtelenné váltak a héten, idén is készültünk pár chill 
feladattal, nehogy unatkozzanak. Ezeket a feladatokat a sportversenyek alatt kell 
megoldanotok és legkésőbb délig prezentálni az eredményeket. 

 Tanszéki főzőverseny 9:00 – 14:00 

Természetesen az éhhaláltól is megmentünk titeket. Vagyis pontosabban nem mi, hanem a 
Kar hőn szeretett tanszékei. Finomabbnál finomabb falatokkal kényeztetik majd a megfáradt 
sportembereket (semmi baj, a nem-sportembereket is), hogy pontosan hánykor is, az még a 
Sors rejtélye. 

 Váltók, sorsersenyek 14:00 – 16:30 Anna 

A nap nyilván legvárvavártabb és legfantasztikusabb eseménye, melynek során kiderülhet, 
hogy mégis ki az úr a háznál. 

Minden, ami ábszölűt sport, ugyanis hozzá labda szükségeltetik: 

Sportok: 8:30 – 12:30 

FONTOS: 
A futball, röplabda és kidobós esetén a három sport közül csak 1 sportban vehet részt egy adott 
ember. Ezt betartva bármennyi cserelehetőség van egy sporton belül (futball, röplabda, kidobós). 
Piapongban, futrinkalabdában (flunkyball) csere lehetséges, és azok is játszhatnak, akik más 
sportban is szerepeltek. 

A csoportkörök beosztásai: 

FUTBALL (5+1 FŐS CSAPATOK) 

A csoport Időpont B csoport 

Csűrhe Ajlas 8:30 ξφLiS Pingwinek 

Csövesrittyó pHlaska 8:45 M.A.SZ.L.A.G. KannásBohr 

Csűrhe Kheserves 9:00 ξφLiS Vén Sasok 

pHlaska Ajlas 9:15 KannásBohr Pingwinek 

Csövesrittyó Kheserves 9:30 M.A.SZ.L.A.G. Vén Sasok 

pHlaska Csűrhe 9:45 KannásBohr ξφLiS 

Ajlas Csövesrittyó 10:00 Pingwinek M.A.SZ.L.A.G. 

pHlaska Kheserves 10:15 KannásBohr Vén Sasok 

Csövesrittyó Csűrhe 10:30 M.A.SZ.L.A.G. ξφLiS 

Ajlas Kheserves 10:45 Pingwinek Vén Sasok 
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Röplabda beosztása: a helyszínváltozás miatt (csak egy röplabdapálya lesz) a röplabdameccseket 
a helyszínen ismertetett rendszer és időbeosztás szerint fogjátok lejátszani. (5 fős csapatok) 

 

KIDOBÓS (4+1 FŐS CSAPATOK) 

A csoport  Időpont  B csoport 

ξφLiS Pingwinek 8:30 KannásBohr Vén Sasok 

pHlaska Csűrhe 8:45 Kheserves Csövesrittyó 

ξφLiS M.A.SZ.L.A.G. 9:00 KannásBohr Ajlas 

Csűrhe Pingwinek 9:15 Csövesrittyó Vén Sasok 

pHlaska M.A.SZ.L.A.G. 9:30 Kheserves Ajlas 

Csűrhe ξφLiS 9:45 Csövesrittyó KannásBohr 

Pingwinek pHlaska 10:00 Vén Sasok Kheserves 

Csűrhe M.A.SZ.L.A.G. 10:15 Csövesrittyó Ajlas 

pHlaska ξφLiS 10:30 Kheserves KannásBohr 

Pingwinek M.A.SZ.L.A.G. 10:45 Vén Sasok Ajlas 

 

FUTRINKALABDA (3 FŐS CSAPATOK) 

A csoport Időpont B csoport 

Kheserves Vén Sasok 8:50 pHlaska Pingwinek 

M.A.SZ.L.A.G. Csövesrittyó 9:00 KannásBohr Ajlas 

Kheserves Csűrhe 9:10 pHlaska ξφLiS 

Csövesrittyó Vén Sasok 9:20 Ajlas Pingwinek 

M.A.SZ.L.A.G. Csűrhe 9:30 KannásBohr ξφLiS 

Csövesrittyó Kheserves 9:40 Ajlas pHlaska 

Vén Sasok M.A.SZ.L.A.G. 9:50 Pingwinek KannásBohr 

Csövesrittyó Csűrhe 10:00 Ajlas ξφLiS 

M.A.SZ.L.A.G. Kheserves 10:10 KannásBohr pHlaska 

Vén Sasok Csűrhe 10:20 Pingwinek ξφLiS 
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PIAPONG (2 FŐS CSAPATOK) 

A csoport Időpont B csoport 

KannásBohr pHlaska 9:30 ξφLiS Kheserves 

Ajlas Vén Sasok 9:30 M.A.SZ.L.A.G. Pingwinek 

KannásBohr Csűrhe 9:45 ξφLiS Csövesrittyó 

Vén Sasok pHlaska 9:45 Pingwinek Kheserves 

Ajlas Csűrhe 10:00 M.A.SZ.L.A.G. Csövesrittyó 

Vén Sasok KannásBohr 10:00 Pingwinek ξφLiS 

pHlaska Ajlas 10:15 Kheserves M.A.SZ.L.A.G. 

Vén Sasok Csűrhe 10:15 Pingwinek Csövesrittyó 

Ajlas KannásBohr 10:30 M.A.SZ.L.A.G. ξφLiS 

pHlaska Csűrhe 10:30 Kheserves Csövesrittyó 

 

 Eredményhirdetés 16:30 – 18:00 Tihanyi Mindenható Úr Gergely 

Az öreg király átadja nagy csinnadratta és trombitás vitézek dudaszója alatt a hétfejű sárkány 
legyőzőjének a királysága egy-tizenkettedét, a királylány bal kézfejét, és egy egy évre szóló 
lemezszerződést az Artisjus jóvoltából. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uJWIJs27gyU
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PÉNTEK 
április 14. 

 Disznóvágás – Gina, Dénes Zsófi 

Időpont: 9:00 – 17:00 

Helyszín: Martos Flóra Kollégium bimbóudvar 

Amit mindenképp hozzatok magatokkal: 

• fáradt, csoffadt önnön testetek 
• az utolsó megmaradt cseppeket a nagypapi kerítésszaggatójából 

Végre valahára, hát van vöröshagyma a tarisznyába, keserű magába, Show’s Sonka 
nyertesnek, de kevés vacsora. Sebaj, termett itten disznótoros melléje, a hős csapattagok 
pedig máig is élnek, ha meg nem haltak krónikus májmegnagyobbodásban… 

 
 


