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2017. november 14-17 között ismét megrendezésre kerül a szegedi Károlyi Mihály Kollégiumban a
Kollégiumi Pajkosságok avagy röviden a KOPAJ rendezvénysorozata. 
 
Az  immáron több, mint három évtizedes hagyománnyal rendelkező eseményen a kollégium szintjei
és A épülete szállnak versenybe az ország második legnagyobb kollégiumát felölelő, közel 800 főt 
megmozgató vetélkedőn a győzelem, a rendezés továbbá a fő díj elnyerésének érdekében, melyet
egy csíkos napernyő jelképez. 
 
Minden évben az adott győztes szint (vagy mint jelen esetben az A épület) rendezi és állítja össze a
rendezvény feladatait valamint kijelöli a témaválasztási lehetőségeket, amelyek közül a szintek
választhatnak. 
 
Október 2-án az idei rendezők a videójátékok témakörben hirdették ki az idei KOPAJ altémáit,
melyeket egy-egy népszerű játéktípus jelentett. A témahirdetést azonban a rendezők általi
előfeladatok kinyilvánítása követte, melyek végrehajtása 2-3 napos időtartammal vagy éppen a
KOPAJ nyitónapjáig szól a szintek számára. 
 
Legfontosabb előfeladatként tekinthető az idei videókészítéssel járó, nézettséget figyelembe vevő
„videoclip remake” feladat, ahol a cél az, hogy a körülményekhez mérten minél pontosabban újra-
forgatásra kerüljön egy, már meglévő videóklip képanyaga. A versenynek ebben szakaszában a
nézettségeké a főszerep, tehát a feladat lezárásának időpontjáig van lehetőség a
nézettséggyűjtésre. 
 
Az a szint kerül ki győztesen, amely ezalatt az idő alatt a legnagyobb nézettséget éri el a kijelölt
videómegosztó portálon (YouTube). 
 
Idén a kollégium negyedik szintje a Tankcsapda 'Mennyország tourist' dalát választotta
feldolgozandó videónak. Két napi fáradtságos forgatási munkálatok során a minél valósághűbb
megoldás érdekében elkészített videó jól tükrözi a benne  szereplők erőfeszítéseit. A videó láttán
bátran kimondható, hogy szép munkát végeztek. 
 
Fogadjátok szeretettel a 4. szint megvalósításában a Tankcsapda 'Mennyország tourist' dalának
átdolgozását, és kérjük támogassátok őket egy-egy megtekintéssel a feladat megnyerésének
érdekében.
 
Íme a videó:
 

A TANKCSAPDA 'MENNYORSZÁG TOURIST' VIDEÓJÁT VETTÉK ÚJRA A SZEGEDI KÁROLYI MIHÁLY KOLLÉGIUM DIÁKJAI
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