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A nyakamat tenném arra, hogy senki
nem találja ki, miért kellett most tollat
ragadnom és szeretett újságunk hasábjain
publikálni egy várhatóan nagy sikert
arató, emelkedett hangvételű, ámde
ízlésesen mértéktartó cikkecskét. Azért
néhány jobb érzésű bajtárs (azaz MIN-
DENKI) tudja már, hogy valójában mire
szeretnék kilyukadni, de itt és most
tekintettel lennék azon kedves olva-
sóinkra is, akik még nem vettek részt ilyen
eseményen. Szóval tovább nem feszítem
a húrt, jöjjön, aminek jönnie kell: Kari
Napok!

A szombattól csütörtökig tartó
rendezvény egy mesébe illő túrával
kezdődik valahol a Budapestet körbeölelő
hegyek rengeteg erdejében, és ami
különös vöröses-lilás-neonzöldes festést
ad az egésznek, hogy úszva kell megtenni
a nem feltétlenül maratoni távot; úszni kell
a mámor óceánján. Csütörtökön pedig azt
veszed észre, hogy hiába úsztál egész

Lassan hagyomány, hogy a Kari
Napok szervezői minden évben írnak a
Közírbe, és köszöntik a résztvevőket.
Jubileum lévén most sem lehet ez más-
ként.

Valamikor a nyolcvanas évek elején
nagy változáson esett át a Közleke-
désmérnöki Kar hallgatói élete: előbb az
oktatási egységek kerültek át a Kinizsi
utcából a mai helyükre, s őket 1980/81
környékén követte a hallgatóság is.
Utóbbiak a Bartók Béla úton lévő, akkor

Szervezői beköszönő:
még Landler Jenőről elnevezett kol-
légiumba költöztek át – miközben még
javában folyt az épület átépítése (a
korabeli Közhír számtalan panaszról
tudósított). Akkor és ott megszületett a
nagy ötlet: szervezzünk a szokásos tavaszi
félévkezdő mulatozásról nevezetes
eseményt. A Kari Napok történelméről
szóló cikkben sok érdekes momentumot
találhattok, de a lényeg: az évek során
mind időpont (februárról márciusra), mind
hosszúság (előbb három, aztán öt, végül
hat nap), mind tartalom (az Aranykerék
például versenyen kívüli próba volt)
tekintetében sok változáson átesett
rendezvény történelmében eljött a ne-
gyedszázados jubileum: itt a 25. alkalom,
hogy megválasszuk Főkormányosunkat.
A gyakorlott szemnek persze feltűntek a
csapatos Sörváltó-tréningek a HaBárban,
ezek pedig rendszerint a KN-csapat-
építések velejárói.

A jelenről (illetve a közeljövőről)
szólva: idén ismét eszközöltünk néhány
változtatást, de sokminden a régi maradt.

„Külsős” csapatok önállóan nem in-
dulhatnak, de az ígéretükhöz híven a
buliknak aktív tagjai maradnak. Ismét
rendezünk Hajtányversenyt, melyet
ezúttal a Sprite támogat. Lesznek Sör-
váltók (szám szerint hat), Áltudományos
előadások, Négyórás, valamint a sportok
közé bekerült a Póker is. Idén nem lesz
Tropical Cocktail Bar, szóval a homoktól
nem kell félni (a koktélok azért maradnak),
lesz viszont koncert a Sugarloaf-fal, Müszi-
fellépés, a táncoslábúaknak mixel majd a
Gólyabálon is „keverő” DJ Gomes, a
„danolászni” vágyók pedig kiélhetik
magukat a Karaoke party keretei között.
Fontos ezen kívül, hogy változik a
pontozás, de erről bővebben később.

Minden csapatnak sok sikert, fair
küzdelmet és mindenekelőtt színvonalas
jubilálást kívánunk!

Kövi & Sanyó

Tisztelt Választópolgárok!
héten, a partot nem sikerült elérni, majd
rádöbbensz, hogy úszni jó. Rengeteg új
dolgot tanulhatsz közben, jobban meg-
ismerheted társaidat, barátaidat jó és rossz
értelemben véve egyaránt. De a leg-
fontosabb talán az, hogy egy hétig
amennyire csak lehet lazulj el, és add át
magad a felhőtlen szórakozásnak.

Tavaly ilyenkor, szerény képességű
csapatom hathatós segítségével sikerült
megnyerni a rendezvényt, és ha valaki
megkérdezné tőlem, hogy mire emlékszem
vissza legszívesebben a 2005-ös esz-
tendőből, akkor a sok millió dolog közül
egy szempillantás alatt ezt vágnám rá: Én
volnék a 24. Idén rendezzük meg a 25.-et
és ezen a ponton kicsit összeszorul a
szívem, és arra gondolok, hogy milyen
csodálatos érzés egy ilyen nagy múltra
visszatekintő hagyományt ápolni és
továbbmenteni az utókor számára. Olyan
instrukciókat kaptam a szerkesztőkol-
leginától,hogy pár szóval térjek ki a

Bobby-próba részleteire is. Amit ígér-
hetek, hogy egy olyan Student-próba lesz,
amely a körülmények leggondosabb
előzetes átgondolása esetén az előre
felállított hipotézist helytelennek mutatja.
Szóval titeket is csak arra tudlak bíztatni,
hogy ne hagyjátok ki, gyertek!

Hey Bobby
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A XXV. Kari Napok Hajtányversenyének
Versenyszabályzata

1) A Hajtányverseny
a) Helye: Szabadság-híd
b) Időpontja: 2006. március 26. vasárnap

· Gépátvétel: 1400-tól az előre megbeszélt helyen (a Rakparti Szlalomparty eredményhirdetése előtt a
Műegyetem rakparton)

· Verseny kezdete: éjfél
c) Célja: a kijelölt versenytáv megtétele a lehető legrövidebb idő alatt

2) Technikai követelmények:
a) A hajtány a szabványos villamossínen közlekedjék (nyomtáv: 1435 mm), mégpedig úgy, hogy a meghajtás

és a fékezés a sínen történjen.
b) A hajtány annyi utast szállítson, amennyi a hajtók száma.
c) A hajtány meghajtása emberi erővel történik. A hajtók száma legfeljebb két ember.
d) A hajtányt el kell látni a biztonságos fékezéshez szükséges berendezéssel.
e) Követelmény továbbá, hogy a hajtányt legfeljebb négy ember képes legyen mozgatni (tehát felemelni, sínre

tenni stb.).

Amennyiben a hajtány a Technikai követelményeknek nem tesz eleget, nem indulhat a versenyen (a megfelelőséget
gépátvételkor ellenőrizzük).

3) A gépátvétel:
a) A hajtányokat a csapatok szállítják a gépátvétel helyére.
b) Gépátvétel során ellenőrizzük a hajtányok menetképességét és fékjét is.
c) A gépátvételkor kerül sor a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírására is (ld. később).
d) A gépátvétel után a hajtányok a gépátvétel helyszínén maradnak, őrzésükről a Rendezők gondoskodnak.

4) A verseny szabályai és lebonyolítása:
a) A verseny során a hajtányokat párosával indítjuk a Szabadság-híd Szent Gellért tér felőli oldaláról, ekkor

történik a hajtány bemutatása a közönségnek, ezt követi maga a verseny. A táv kb. 200 méter.
b) A verseny végeztével a csapatok kötelessége a hajtányt a helyszínről elszállítani másnap reggel 600-ig. Erre

a Felelősségvállalási nyilatkozatban garanciát vállalnak a csapatok ill. a nyilatkozatot aláíró csapattagok.

5) A Felelősségvállalási nyilatkozat:
a) Amennyiben a gépátvétel során a hajtányt versenyre alkalmasnak minősítik, sor kerül a Felelősségvállalási

nyilatkozat kitöltésére és aláírására.
b) A nyilatkozathoz fényképet is készítünk, melyen a hajtány és az aláírók is szerepelnek.

Minden résztvevőnek sikeres felkészülést, izgalmas és sportszerű versenyt kívánunk!



2006. március

8

Szabálygyűjtemény

a XXV. Közlekkari Napok versenyeihez

Minden csapat köteles három darab minimum A1-es, színes, igényesen megalkotott, figyelemfelkeltő plakátot elhelyezni az
egyetem forgalmas helyein (nem a kollégiumokban) még a Kari Napok kezdete előtt (ezt érdemes péntek délelőttig megtenni, mert
hétvégén az Egyetem zárva van!). A plakátoknak a Kari Napokat kell reklámozniuk, feltüntetve a helyszínt, az időpontot illetve a
jelölt nevét. A plakátok nem becsmérelhetnek másik jelöltet!

Minden nevező csapat anyagi támogatásban részesül.

A próbák listája és általános szabályaik

Túra:
Ismerkedő jellegű gyalogtúra (közös próba: ismerkedünk a tájjal, egymással stb.) Oda- és visszautazás vonattal. Pontozás a
részt vevő csapattagok száma alapján (1 tag = 1 pont); minden lány, oktató és doktorandusz után dupla pont jár.

Bevonulás:
A csapat és a főkormányosjelölt bemutatkozása csapatzászlóval, himnusszal stb. A zsűri pontozza a produkciót. Csapatzászló
készítése kötelező!

Négy órás vetélkedő:
Folyamatos versengés több helyszínen.

Szerenád:
A csapat (a főkormányosjelölttel az élen) szerenádot ad az oldalbordának, kiemelve utóbbi előnyös és egyéb tulajdonságait.
Legfeljebb két számból álló műsor, melyet a zsűri értékel.

Baross Filmszemle:
A csapatfilmek megtekintése. A film legfeljebb 20 perces lehet (hosszabb film esetén levonás jár). Minden csapat köteles már-
cius 26. 1200-ig leadni a filmjét; a későn leadott film nulla pontos, de a Filmszemlén levetítésre kerül. A zsűri értékel.

Szépségverseny:
Tulajdonképpen hasonmásverseny. A leutánozandó személyek listáját előre közöljük, a pontozást a zsűri végzi.

Sörváltó:
A Kari Napok szerinti szabályok: tíz csapattag guggol az asztal körül, amin a tíz sör van. Az indító jelre az első ember feláll és
felhajtja a sörét (fenékig!), majd visszaguggol és visszahelyezi a korsót az asztalra; ekkor kezdhet a második, és így tovább az
utolsó emberig. Részt vevő lányokért és oktatókért pluszpont jár (legfeljebb három). Figyelem! Tilos száj mellé locsolni, vagy
kikeverni a szénsavat a sörből!
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Aranykerék:

Külső Aranykerék: cél a városban elhelyezett állomások megtalálása, és ott feladatok teljesítése; végcél az Aranykerék
megszerzése. Ha valamelyik csapat megszerzi a Kereket, a játéknak vége, a többieket az addig teljesített állomások szerint pontozzuk.
Segítség igényelhető (természetesen pontlevonás jár érte).

Belső Aranykerék: vetélkedő a Barossban.

Áltudományos előadás:
A feladat egy előre megadott témával kapcsolatos előadás a csapatot képviselő oktató reprezentációjában, következtetések
levonása tudományos téziseken alapuló okfejtés után. Mindez legfeljebb tizenöt percben. „Szakmai” zsűri értékel.

Fellegvár:
A kollégium egyik szabadon választott folyosórészét, lépcsőfordulóját stb. minden csapat feldíszíti a saját imázsának megfele-
lően. A dekoráció során lehetőleg kerülni kell a festést (a felújított szárnyban tilos!), ezen kívül bármit (kartonpapír, Dundika,
bütykös hattyú stb.) lehet használni. A végeredményt a zsűri pontozza.

Ének- és táncpróba:
„Akik ismét kimaradtak a Megasztárból”. Cél a nagyérdemű és a zsűri elkápráztatása egy legfeljebb két műsorszámból álló, ze-
nés-táncos előadással.

Karaoke próba:
Énekes performansz gépzenei aláfestéssel, avagy fél-pléjbekk. Részletek a csapatmegbeszélésen.

Egyetemi portya:
Semmi előadás, semmi labor, inkább csak gyakorlat. Katalógus vezettetik, a végén pedig a megfelelő érdemjegyek (pontok) ke-
rülnek kiosztásra…

Sport:
Megmozgatjuk a tagokat (mármint a csapatok egyes tagjait). Összetevők: foci, csocsó, ulti, póker, darts, ping-pong.

Hey Bobby próba:
Leköszönő Főkormányosunk búcsúzóul próbára teszi a jelölteket, csapatukat és emésztő- illetve kiválasztószerveiket.

Napi feladatok:
Előző nap éjfélkor kerülnek kihirdetésre a HK-irodában. A napi feladatot a kontakttal közöljük!

Technikai próba:
Hajtányverseny. A feltételeket lásd a Hajtányszabályzatban!

Az utolsó szó jogán:
Kortesbeszédek. A népszavazást közvetlenül megelőző kampánybeszéd, mely önmagában nincs pontozva, de kulcsfontosságú
lehet szavazatszerzésben.

Népszavazás:
Voksolás a legszimpatikusabb csapatra. A szavazás pénzzel történik, a fiúk 50 forintos érmével, a lányok és az oktatók 20 forin-
tossal. Minden csapat külön szavazóládával rendelkezik.  A szavazóláda előtt elhaladva a szavazó átadja a pénzt az ott álló ren-
dezőnek, aki bedobja az érmét a ládába (így elkerülhető, hogy egyvalaki több pénzt dobjon be). A végeredmény (lévén ez az
utolsó próba) sorsdöntő lehet.

A zsűri delegálása

Mivel a feladatok egy részében a pontozást zsűri végzi, a zsűri a csapatok által delegált zsűritagokból áll. Zsűrit igénylő
versenyek vannak vasárnap, hétfőn, kedden és csütörtökön. Zsűritag bárki lehet. A pontozásos versenyek során a zsűritagok
részpontszámai közül a legmagasabb és a legalacsonyabb kiesik.
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1982/I.

Főrendezője Bozóky György. Je-
lentősebb eseményként megemlíten-
dő ,  hogy Karunk akkori dékánja,
Lévai Zoltán elrablása, majd váltság-
díj fejében való szabadon engedése
jelentett némi izgalmat. Az első fő-
ko rmányos  Jo e  bács i  (Dalmadi
György, a IV. évfolyam lelkes jelöltje)
lett. Akkoriban csak az első napon
megrendezett népszavazás útján dőlt
el a cím sorsa, de ezt megelőzően,
természetesen, nagy szerepe volt a
propagandának.  Ebbő l  is látszik,
hogy az első KN nem a főkormányos-
jelöltek közötti versengés köré szer-
veződött, viszont a megválasztott,
szerencsés próbálkozónak volt ideje
uralmát gyakorolni.

1983/II.

Sándor Zoltán rendezésében.
Ettől kezdve beszélhetünk a jelöltek
egész hetes versengéséről: a jelöltek
próbák sorozatán keresztül jutottak el
a mindent eldöntő  választásokig.
Ennek eredményeképp az 1983-as év
„kiválasztottja” Tötyi (Méhes And-
rás, aki IV. évét töltötte akkor itt) lett,
akiket megelőzött: Üveges Péter (a.
Fegya), Tüttő László (a. Zizi), Pallagi

Mihály (a. Mitya) és Flacher József
(a. Mr. Baines). Tötyi nevéhez fű-
ződik a főkormányosi katalógus-
igazolás bevezetése, melyet akkor a
tanulmányi hivatal is elfogadott.

1984/III.

Újfent Sándor Zoltán nevével
fémjelezve. Először voltak áltudo-
mányos előadások, bevonva az ok-
tatókat is a küzdelembe, és először
kísérte komoly érdeklődés a technikai
próbát: a Leg-leg-leg c. TV-műsor
által az egész ország figyelemmel
kísérhette a sörhajtású járművek
pályafutását. A jelöltek ezen Kari
Napoktól kezdve oldalbordákkal egé-
szültek ki, ami – ismerve a Kar sze-
gényes kínálatát a gyengébb nemből
– nem kicsit dobott a hangulaton.
Újra kitűnt a Hajós szak erőfölénye,
és SHOW (Sóvágó Zsolt) nevű je-
löltjüké lett a megtisztelő cím, meg-
előzve I. (A Nagy) Bandót & a Csont-
brigádot (Erdei Árva András), Don
Talpig Drazsé de Nagyont (Diózsi
Rezső) és Bölényt.

1985/IV.

Kárpáti Imre jóvoltából. Immáron
kari  és csapatzászló készítése is

feltétel volt, és szépségversenyt is
tartottak, valamint az eseményeket a
napi 200 példányban megjelenő Köz-
lik rögzítette az utókor számára. A IV.
évfolyam támogatásával  Benedek
Páter (a Benedek Péterbő l) lett  a
győztes, aki ekkor már harmincas éveit
taposta. Akiket maga mögé utasított:
Vigyu, Prüntyi, Mecky és Mefi.

1986/V.

Ezúttal Tóth János szervezésé-
ben. Nevezési feltétel volt az 1 méter
átmérőjű főkormányosok elkészítése,
új  próbaként  a  divatbemutatót ,  a
riporter próbát és az éhező Főkor-
mányosok megsegítését célzó kon-
certet lehetne megemlíteni. A végén
ismét a Hajós szak diadalmaskodott,
így Picit, Tomi Sztárt és Mocit meg-
előzve Frédy (Árik Ferenc) szemé-
lyében avattak főkormányost.

1987/VI.

Tóth János másodszori próbál-
kozása. A fényűző módon rendezett
eseményen ekkor volt először oldal-
borda torna, és Fair Play díj, amelynek
végül a szervezők lettek a boldog
tulajdonosai. A főkományosi címet
viszont ismét egy hajós: Pepító (De-
meter István) nyerte.

1988/VII.

Megyesi Antal által professzi-
onálisan előadva. GéZséBé hatvan-
egynéhány kisiskolással támogatott
énekpróbájára sokáig emlékezhetett a
nagyérdemű .  A hajósok (Odessost
indítva) ezúttal csak a második helyre
voltak jók: az első Gábor deák, III.
évfolyamos versenyző lett (polgári
neve: Turi Gábor). Negyedik helyen a
titokzatos Keresztapa végzett. A Köz-
Lik mellett naponta jelentkezett kia-
dással az Odi-Nyúz is, mely Odessos
„pártlapja” volt.

Történelem
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1989/VIII.

Megyesi Tóni ezúttal – a krónikák
szerint – nem tett ki magáért, mégis a
korabeli Közhír szerint a KN tör-
ténetének egyik legkiegyensúlyo-
zottabb és legsportszerűbb viada-
lának lehettek tanúi az akkoriak, még
a népszavazásnak is komoly tétje volt.
Végül a Hajós szak által is támogatott,
ötödéves White Lady (Molnár And-
rea) lett a győztes, Megelőzve Tour
de Laszek-et (Lasztóczi Péter) és
Nyúlt (Mayer Attila). A VIII. Kari
Napok ideje alatt naponta megjelentek
a csapatok beszámolói, mint pl. a
Black & White.

1990/IX.

Rimóczi József vette kézbe az irá-
nyítást. A XX. Század utolsó évtize-
dének első Kari Napok rendezvényén
nagyon kevés hallgató vett részt. Joe
(Joó Zoltán III. évf.) lett az első Jimmy
(Horváth Attila II. évf.) előtt.

1991/X.

Jubileumi KN. Rendezte: Nagy
Zsuzsanna. Sikere minden képzeletet
felülmúlt, és ez főleg Junior (Kollár
Attila),  Sörölő  St.  László (Szalai
László) és Fekete Péter (Kocsmár

Péter) lelkes versenyzésének köszön-
hető. Először került megrendezésre a
nagy érdeklődéssel kísért autós gyor-
sulási verseny. Említésre méltó, hogy
az elsős St .  László  oldalbordája
Gerlóczi Magdolna szépségkirálynő
volt. Végül a III. éves Fekete Péter
került ki győztesként a versengésből.

1992/XI.

Horváth Attila főszervezésében.
Két csapat küzdött: Fofo ( Heizer
Ágnes) és Pumi (Berezvai Gábor). A
szoros eredmény az utóbbinak ked-
vezett.

1993/XII.

A X. főkormányos: Fekete Péter
szervezte. Négyévnyi mélypont után
ismét tündökölt a KN. Négy csapat:
Alfi, Noé, Piszkos Fred és TeamÚr
mérte össze az erejét. Új próbálkozás
volt a lovagi torna, az élősakk és a
farsangi próba, bár az utóbbi kettő –
siker híján –  tiszavirág életűnek
bizonyult. A hajósok ismét diadalmas-
kodtak: Fred lett  a főkormányos,
TeamÚr és csapata előtt.

1994/XIII.

Ha már nyernie nem sikerült,
átvedlett szervezővé a tavalyi má-
sodik helyezett. Csináltak egy nagy
sikerű gyorsulási versenyt, valamint
nagy újtók is voltak: volt uszodabuli,
túra, számháború, szánkóverseny,
lépcsőházfutás, napi feladatok, me-
lyek közül nem egy sikert is aratott.
Atti baba és a negyven rabló (Százvai
Attila főszereplésével), Kelly és ősei
(Kelemen Tamás) előtt Gritsch Ákos,
mint Robot lett a „főnök”.

1995/XIV.

Először próbálkozott a rende-
zéssel a Hallgatói Képviselet, azon
belül is Kun Zoltán. IV. Béla (ejtsd:
ívé), akit Fekete Béla keltett életre és



2006. március

12

Macho (Mahó Lajos) előtt Robinson
Ouzo (Lőrincz József Attila) került az
élre. Vele kapcsolatban egy érde-
kesség: Robinson ugyebár egyedül
éldegélt lakatlan szigetén. Egy da-
rabig, mikor is társa lett a nemzetiségi
Péntek. Nem nehéz kitalálni, hogy
1995-ben a győztes „oldalbordája”
hímnemű volt: mégpedig Piszkos Fred
személyesítette meg.

1996/XV.

A HK (Heizer Ágnes) szervezé-
sében. Először volt karaoke próba,
ismét áltudományoskodtak az okta-
tók.  Négy csapat  mérte  össze az

erejét: Rum’C’Ice (Újlakán Tibor) a
harmadik, Álmos vezér (Csordás
Csaba) a negyedik, Bobby Ewing
(Bondár Zoltán) szoros küz-delemben
a  második és Popeye (Mészáros
Zoltán) elsőévesként első helyezett
le t t .  Ez  utóbbi  csapatot  P iszkos
Fredék is támogatták.

1997/XVI.

Ismét a HK (és ismét Fofo) hozta
össze. Három csapat indult: a Detox
Pléhboy (Horváth Dávid) vezette
elsősök, Andrej Kalasnyikov (Sebes-
tyén András) által kordában tartott
repülősök – IV. évfolyamosok és
Sandokan (Fülöp István) harmadéves
csapata. A próbák újdonságot nem
hoztak, a karaoke próba azonban nem
sikerült túl jól. A maláji tigris és a
maffiózó elvtársak minden eddiginél

szorosabb küzdelmébő l  végül  az
előbbit hozta ki a népakarat győz-
tesnek.

1998/XVII.

A negyedik HK szervezés (fő-
szervező: Csanádi Péter). Négy csapat
próbálkozott: Taki bácsi és a szom-
szédok (Pinczés Ferencet az elsősök
támogatták), Ganxta Petee és a Malter
(Kiss Pé ter  és a  harmadévesek) ,
Arthur Király és a Lovagok (Németh
Ákos főleg a negyedéveseket tudta
maga mögött) , és Simon Templar
(Csizmazia János). A genxterek és a
lovagok szoros küzdelmét ismét a
népakarat döntötte el, az előbbiek
győzelmét hozva ki a végig vezető
utóbbiak előtt. A fair play díjat a –
Barbie-táncukkal felejthetetlent alko-
tó  –  ,harmadik helyezett e lsősök
kapták. Az 1998-as rendezvényre az
eddiginél színvonalabb filmek, színi
előadások, gépek voltak jellemzők.

1999/XVIII.

A főszervező ebben az évben is
Csanádi Péter volt. Nagyon fair KN-
nak lehettünk szemtanúi, ahol is négy
csapat mérte össze erejét és tudását.
Elsőként ért célba a Len In Black
ufókergető csapata (Vass Péter József
vezérletével), majd Szaki (Melkvi)
Dani követte őt némi kala-pácszajjal.
Sanyi (Györki  Levente)  és pár ja
Ánusz Valér mutatott sok megrázót és
tanulságosat,  míg végül ,  de nem
utolsó sorban Ryan közlekest (Bebesi
Balázst) is sikerült megmenteni.

2000/XIX.

A főszervező Rácz Gabriella volt.
Nagyon szoros verseny alakult ki
Bob Dealer (Hankó Ákos) & the
Smoke és James Gondék (Bacskai
István) között, ami végül az előbbi
javára dőlt el. Őket követték Kukorica
Tamás (Nagy J. Tamás) és az ősterme-
lők, akik rendkívül ötletes feladat-
megoldásaikkal, rengeteg morzsolt
kukoricájukkal, valamint Vitézzel (a

malaccal) nagyban emelték a rendez-
vény „színvonalát”. Harmadik lett a
Levi’s Team (Balogh Levente), akik a
nagyon színvonalas filmjükkel vívták
ki a közönség elismerését. Végül, de
nem utolsó sorban meg kell még
említeni Piadonét (Szalontai Ferenc)
és maroknyi  elsős csapatát ,  akik
szintén becsülettel végigküzdötték
ezt a 6 napot.

2001/XX.

A jubileumi KN Aradi Szilárd és
Szilágyi Botond szervezésében zaj-
lott. Ismét négy csapat indult, amely-
ből végül Manci (Telek Zoltán) és a

Baross Gyöngyei kerültek ki győzte-
sen. Csak második lett Don Tschan-
gotti (Krémer Gábor) e il Cosa Nostra,
annak ellenére, hogy lófejet ígértek
az ellenük szegülőknek. Harmadik lett
Karburátor (Holczer Balázs) és az
Ovisok csapata, azonban a filmpró-
bán ismét ők vitték a prímet. Becsü-
letesen helyt állva a negyedik helyen
végzett a Farkászok (Bánfi Farkas)
elsősökből álló kis csapata. A jubi-
leumot nem utolsó sorban Bob Dealer
próbája tette emlékezetessé.

2002/XXI.

A főszervezők ebben az évben is
Aradi Szilárd és Szilágyi Botond
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voltak. A főkormányosi címért négy
csapat versenget. A győzelmet Gondi
(Viktor Gergely) a gondozottak gon-
dozottja szerezte meg. A második
helyen Mocsok Torki (Torkos Péter)
és a Hulladékok végeztek. Harmadik
lett Orsos Vendel (Nyerges Péter) és
a Galeri. Meg kell még említeni az
elsősök kis csapatát, a Génmanipu-
látorokat avagy Hotel Sperminust,
akik becsülettel helytálltak Persely
Katalin vezetésével.

2003/XXII.

Szalontai Ferenc és Micskó Péter
szervezésében, ö t  csapat  részvé-
te léve l  megrendeze t t  versengés ,
melyet végül magabiztosan nyert Bin
Totti és a Szeszbollah (Tóth Ferenc
és a harmadévesek). A második helyre
SzalaDzsi Pi Indahouse (Tar Péter,
valamint oldalbordája, Németh Jó-
zsef)  futot t  be mindössze három
ponttal megelőzve Ész Ventúrit és
Állatvédő it (Szabó Krisztina és a
második évfolyam krémje). A fil-
mükkel maradandót alkotó Miccs
Bjúkenen (Kovács Gergely Péter) és
a Partymentők negyedik helyezést
ér tek el ,  míg az első  évfolyamot
képviselő Kokó és a Veszt (Kalotai
Kornél vezetésével) ötödikek lettek.

2004/XXIII.

A Programszervező  Bizottság
(vezetők: Gyimesi András és Szalontai
Ferenc) szervezésében a XXIII. Kari
Napok újítást hozott: a rekordszámú
„hazai” csapatok mellé, két másik kar
hallgatóiból  ál ló  egység is  csat-
lakozott, valamint két kupa került
kiosztásra (a Főkormányosi kupát a
„külsős” csapatok nem szerezhették
meg). Az előző évben még Bin Totti
zászlaja alatt harcoló arabok most
vonatra szálltak: a Szeszbollah hívei
felültek a Szeszexpresszre, és Sanyó
(Sanyó László) vezetésével ismét dia-
dalmaskodtak. A kiélezett versenyből
másodikként Hukk Kapitány (Bellér
László) és a Ser-tenger kalózai fu-
tottak be a második helyre, mögöttük

mindössze egy ponttal lemaradva
Jawa 350 és a Prilúki Man (Samu
Gábor, oldalborda: Szaniszló „Borisz”
Zoltán) végzett, pedig szerdán még
ők vitték el az összetett trófeát! A
negyedik-ötödik helyen Kasza Matyi
és a Közlekkari Sikoly Klub (Borbély
Mátyás és a harmadévesek), valamint
TörpGaga és a Törpiek (Bózsvári
Gábor az 5+ élén) a sorrend, a kari
csapatok közt sorrendben utolsóként
az elsősök csapata, a Budapestische
Maßkrug Werke (Futó István veze-
tésével) végzett. Úgy látszik a Kari
Napok erőpróbái meglepték a ve-
gyészkar és a GTK-TTK csapatát:
Szeszkó Prof (Kárpáthi Richárd Ba-

lázs) és az Őrült Vegyészek, valamint
Keresztanyu (Heizer  Ani ta)  és a
Plug&Play nem jelentettek veszélyt a
kari csapatokra, viszont nagyszerűen
ráéreztek a KN hangulatára.

2005/XXIV.

A 2005-ös Kari Napok nem hoztak
nagy újdonságot sem a résztvevők
számában, sem a próbák tekinte-
tében.  Nyolc csapat  szál l t  s íkra,
köztük ismét két külsős osztag: a

vegyész-villany retrós válogatottját
Gergely Felícián irányította (Cián és
a Mókus Őrs), a GTK-TTK-t pedig
Keresztapu és a Plug & Play kép-
viselte (vezetőjük Orbán Balázs volt).
A belsős csapatok közül a Hey Bobby
Peacemake-kör esélyt sem hagyott
vetélytársainak: a fűzöld pólójukról
messziről felismerhető hippitársulat
az elejétől a végéig vezetett a pont-
versenyben (megnyerték például a
túrát, és elvitték az Aranykereket is),
így az ötödik évfolyam sorozatban
harmadszor, ezúttal Szalóky Dániel
személyében avatott újabb Főkor-
mányost. Smirnoff tábornok és az Etil-
alakulat, vagyis az angyalbőrbe bújt
harmadévesek (élükön Ungvári Ta-
mással) többek között remek pro-
pagandájuknak és fellegváruknak, jó
sporteredményeiknek és sok túrá-
zójuknak köszönhetően egészen a
népszavazásig stabil ezüstérmesek
voltak, végül meg kellett elégedniük
a harmadik helyezéssel. Ezúttal u-
gyanis a török stílust felvevő negyed-
évesek értek célba másodikként: a
MadSah (Madai  Sándor)  vezette
Sörökök (többek között a Hajtány-
versenyt, a Filmszemlét és a Belső
Aranykerék próbát megnyerve) a
Népszavazáson dolgozták le hát-
rányukat, így boldogan vizipipáz-
hattak a Tropical homokjában. Örö-
mükben osztoztak a remekül szereplő
elsőévesek is: Möszijő Laca és a 40
Muskotály (holtversenyben) hozta
az áltudományos előadást, második
lett mindkét aranykeréken (!), és a
hajtányukat is behajtották a harmadik
helyre, így a Kozma László vezette
muskétás-francia-veknis gárda meg-
érdemelten végzett a negyedik he-
lyen. Don Pepe (Paróczai Péter) és a
Közlek Kartel másodéves, halszálka-
öltönyös csapata filmjének köszön-
hetően szerezte meg az ötödik helyet,
míg McLosnak (Kállai Miklós) és az
Egybesült Állatok maroknyi csapatá-
nak ötletes feladatmegoldásaival is
csak a külsős csapatokat sikerült
megelőznie.

Kövi
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 Baross Gábor Kollégium XI., Bartók Béla út 17. 
 (06/1) 463-29-03 
 (06/70) 290-69-58 
 
 Szolid árakkal 
 Háromféle csapolt sör 
 Folyamatos akciókkal 
 Italkülönlegességekkel 
 Sör Ropogtatnivalókkal 
 Csocsóval, Dart’s-szal  
 Várunk benneteket szeretettel 
 Hétfőtől – Csütörtökig 19:00 – 2:00 –ig 
 (Hétvégenként rendezvényszervezésével) 
 
 A Közlekkék hivatalos klubja… 
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