


Würden Sie mir bitte etwas über die Vorgeschichte dieses Programms erzählen? 

 

dr. Frank Gábor: Vor 4 Jahren hat mich jemand gefragt, ob ich Lust hätte, an einem Comenius-Program (Comenius ist 

eine Bildungsmaßnahme der EU) teilzunehmen, wo es um Fremdsprachenunterricht und die europäische Verfassung 

geht. Zu der Zeit wurde ich also nach Spanien eingeladen und man hat uns ein bisschen angeregt auch ein Folgepro-

jekt zu machen. Drei Jahre dauert ein Projekt und wird von der Eu, also Brüssel, gefördert, um die Europäer durch die 

Fremdsprachen einander näher zu bringen, z.B. dadurch, dass im Sprachunterricht etwas über Zusammenarbeit der 

verschiedenen europäischen Länder vermittelt wird. Das Projekt wird mit der Höchstsumme von 45.000 Euro unter-

stützt. Ich habe in Vertretung des Pädagogischen Instituts an Konferenzen in Freiburg, Innsbruck, Venlo und in Italien 

teilgenommen und nun fand in Pécs die letzte solche Konferenz statt.  

 

Hinter diesem einen Tag des Projektes verbirgt sich eine Menge Zeit und Aufwand. Könnten Sie mich ein bisschen in 

den Vorgang der Organisierung einweihen? 

 

dr. Frank Gábor: Damals, als wir mit der Organisierung angefangen haben - seit Februar 2009 haben wir sie im Kopf 

gehabt - habe ich mich dafür entschieden, die Minderheiten als ein europäischer Wert in den Mittelpunkt zu stellen 

und da wir eine Minderheitenschule sind, habe ich daran gedacht, dass das ein guter Ort ist um unsere Minderheiten 

besser bekannt zu machen. Auch Frau Ibolya Englender Hock war sehr dafür und als wir es dem Lehrerkollegium er-

zählt haben, waren sie auch begeistert.  

Am ersten Tag gab es die offizielle Konferenz, wo Professoren über das Thema Fremdsprachen und Bildung Vorle-

sungen und Vorträge hielten. Was mir sehr am Herzen lag war, dass wir unsere Gäste lieb gewinnen und ich kann 

stolz sagen, dass uns das dank unserer Gastfreundschaft auch gelungen ist. Sie waren auch sehr von der Stadt Pécs 

begeistert, eine Kollegin aus Bulgarien hat mir gesagt "Das ist ja das kleine Wien!", weil alles so schön ist. Am letzten 

Tag hatten wir auch ein Podiumsgespräch über die Kulturhauptstadt  Pécs 2010, was den ausländischen Gästen auch 

sehr gefallen hat. Natürlich entstehen durch solche Zusammenarbeiten auch gute Freundschaften, so bleiben wir mit 

ihnen auch in der Zukunft im Kontakt.   

Man hat mir gesagt, dass sich die Jugend in Europa kaum 

mit Europapolitik beschäftigt und dass solche Projekte 

auch das Ziel haben, dass die Jugendlichen selber drauf-

kommen, wie wichtig diese doch wäre. Finden Sie das 

auch? 

 

dr. Frank Gábor: Ein Ziel war es wirklich die Jugend durch 

die Schule und die Bildung für die Europapolitik zu gewin-

nen. Die Statistiken der Wahlen aus dem vorigen Jahr ha-

ben sehr niedrige Zahlen gezeigt: nur etwa 14% der Ju-

gendlichen ging wählen. Die meisten sind sich nicht im 

klaren, in welchem Maß die Europapolitik auch sie angeht. 

Wir hoffen, durch diese Projekte sie ein bisschen anzure-

gen mehr Interesse am politischen Leben zu zeigen. 

 

Ich denke, ich weiß jetzt alles, was ich wissen wollte. 

Ich danke Ihnen vielmals für das Interview! 

Interview mit Gábor Frank 

Daniela 



Europatag 2010 

Daniela 

„6. Internationale Konferenz des Comenius Netzwerks Common Constitution and Language Learning“ ist der 

offizielle Name des vom 08-12 September in Pécs, in unserer Schule stattgefundenen Programms. Sowohl Schüler, 

als auch unsere Lehrer und eingeladenen Gäste machten mit und zeigten volles Engagement.  

 „Absolutely amazing!“, meint Alan Brown, einer unserer englischen Besucher (übrigens waren er und die ande-

ren Gäste auch von der Stadt Pécs derselben Meinung). Er zeigt mir einen kleinen Stoffbären mit grüner Jacke und 

Zipfelmütze – Robin Hood – und lässt mich erraten, dass er aus Nottingham kommt. Als ich ihn frage, was seiner An-

sicht nach Ziel des Projektes ist, antwortet er: „Ziel ist Kultur und Bedürfnisse anderer zu verstehen, sowie Harmonie 

und Freundschaft zwischen Einwohnern verschiedener Länder zu schaffen.“  

Genau: die wichtigste Aufgabe dieser paar Tage war, die Minderheiten Ungarns und deren Lebensweise besser ken-

nen zu lernen und so Stereotypen, Vorurteile zu verbannen.  

 Edmund Ohlendorf machte diesmal „nur“ als Referent mit, war aber einer der Gründer des ursprünglichen Vor-

habens, Common Culture, das 2003-2006 existierte. Nach der Erzählung von Herrn Ohlendorf begann alles in Brüs-

sel am Mittagstisch mit einigen Kollegen. Es kam die Idee einer Veranstaltung, die das Thema der Fremdsprachen 

und der Politik beiderlei behandelt.  

Aber wie läuft das ganze hinter den Kulissen ab? 

Edmund Ohlendorf verrät es mir: es werden Aufträge von Institutionen in Brüssel eingereicht, wo sie einem sehr bru-

talen Auswahlverfahren unterworfen werden. Schon der kleinste Fehler  im Antrag bedeutet ein sofortiges Aufwieder-

sehen. Und was das Rezept für gute Gewinnschancen ist? Exzellente Ideen und mehrere internationale Partner. Zum 

Glück fehlte es unserer Schule an diesen Ingredienzen nicht.  

 Meiner Neugierde entwischen konnten auch drei sehr nette Holländer nicht, die mir bereitwillig etwas über sich 

erzählten. Wilbert Beurskens, Louis Seelen und Ben Bettinger kamen aus Venlo, wo sie in einer bilingualen Schule un-

terrichten. Ein kleiner Vergleich: wir hier am Valeria Koch Gymnasium sind ca. 240 Gymnasiasten – dort gibt es allein 

so viele Lehrer und rund 10x so viele Schüler und Schülerinnen.  

Im Workshop behandelten Wilbert Beurskens und Louis Seelen das Thema „Gründung eines bilingualen Zweiges: wel-

che Schritte zuerst?“, Ben Bettinger beantwortete die Frage „Wie bringt man Schülern Europa Schritt für Schritt nä-

her?“. Die drei Herren sind engagierte Mitglieder des CCLL Network Venlo.  

 Professor Hilary Creek kam aus der G.B. Brocchi School in Italien, ursprünglich stammt sie aber aus England. 

Ihre große Liebe ist das Fach Geschichte, das sie in englischer Sprache an der Schule unterrichtet. Als ich auch sie 

frage, wofür dieses Projekt stehe, antwortet sie: „Unser Ziel ist es, Vorurteile zu beseitigen und Menschen dazu zu 

bringen, besser zusammenzuarbeiten.“ 

 Als letztes bitte ich noch den Hauptorganisator, Detlev Hoffmann um ein ganz schnelles Interview. „Für die 

Jugend habe ich immer Zeit.“, sagt er und fängt an zu reden: 

„Unser Kontinent ist ja multilingual! Es ist also wichtig, das Thema ‚Europa’ in den Fremdsprachenunterricht zu in-

tegrieren. Man muss Europa für die jungen Leute interessant machen, aber nicht nur durch trockene Theorie. Sie 

müssen von selbst draufkommen, wie wichtig die EU für sie ist. Viele wissen nicht, dass 60% der auch sie betreffen-

den Entscheidungen nicht im Parlament ihrer Heimat, sondern in Brüssel getroffen werden. Kein Wunder also, dass 

nur 14% der jungen Leute zur Wahl gingen. Die Jugendlichen müssen mehr über Europa lernen, als ihnen im Unter-

richt übermittelt wird. Man soll Methoden finden, durch die sie sich selbstständig mit – im wahrsten Sinne des Wortes 

– grenzüberschreitenden Problemen auseinandersetzen können. Diesen Zweck hat z.B. das Jugendparlament, das 

zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz zustande kam.“ 

 Die 3 Jahre Vorbereitung haben sich also gelohnt, denn ganz sicher hat jeder von uns viele neue Kenntnisse 

über die Nationalitäten in Ungarn gesammelt. Von Tanz und Musik über Religion bis hin zur Küche und Volkstracht – 

kein Aspekt blieb unbehandelt, keine Frage unbeantwortet.  

1Zu Deutsch: „Einfach erstaunlich!”  



Essen: ein Austausch voller Erlebnisse 

Zwischen dem 15. und dem 22. September haben wir die Möglichkeit gehabt im Rah-

men eines Schüleraustausches mit dem Elsa Brändström Gymnasium aus Essen, in eine 

der Kulturhauptstädte Europas 2010 zu fahren. Kurz nach dem Schulanfang haben wir 

dort eine Woche voller Erlebnisse verbracht. 

Morgen früh am 15. September ging unsere Reise aus Pécs los. Bis nach Budapest sind 

wir mit dem Zug gefahren, ab da bis nach Dortmund sind wir geflogen. Am Flughafen 

Dortmund sind wir von unseren Austausch Partnerinnen und ihren Familien abgeholt 

worden. Von da ging unser Weg erstmals nach 

Hause zu unserer Gastfamilie, wo wir uns besser  kennen lernen und uns über 

das Widersehen freuen konnten. Am selben Abend haben wir uns alle nochmals 

im Centro, im zweitgrößten Einkaufszentrum Deutschlands im Zentrum von 

Oberhausen getroffen. 

In dem Ruhrgebiet liegen die Städte sehr nah und dicht aneinander. Wenn man 

z.B. aus Oberhausen nach Essen fährt, merkt man nur an dem Essen-Schild, wo 

die Grenze zwischen den beiden Städten ist. Am Donnerstag haben wir die 

Schule unserer Austauschpartner besucht. Wir wurden von der Direktorin begrüßt und haben nachher an zwei Unter-

richtsstunden teilgenommen. Es war interessant zu sehen, wie man den Unterricht in einem fremden Land gestaltet. 

Im Anschluss haben wir noch das Rathaus besucht, wo wir von der Bürgermeisterin empfangen worden sind. Im Ge-

bäude konnten wir den Paternoster ausprobieren, einen Aufzug, der ständig in Bewe-

gung ist, und man muss einfach nur in die kleine Kabine einspringen. Nachher haben 

wir noch den Gasometer besucht. Diese große Tonne diente der Speicherung des 

emittierten Gases zu der Zeit, als die Kohlenförderung in der Stadt noch betrieben 

wurde. Da in den 1980er Jahren der Koksbedarf stag-

nierte, wurden die Kokerei in Oberhausen und somit 

auch der Gasometer geschlossen.  Er wurde umgebaut 

und dient seitdem als Veranstaltungsraum z.B. für 

Ausstellungen. Zurzeit befindet sich eine Ausstellung 

mit dem Titel „Sternstunden“ in dem Gebäude über 

unser Sonnensystem und die Planeten. Die größte Begeisterung unter uns hat die na-

hezu lebensechte Darstellung des Mondes mit ihrem 25 m Durchmesser ausgelöst. 

Wir konnten auch auf das Dach des Gasometers hinaus, und von da haben wir den 

herrlichen Ausblick über das Ruhrgebiet genossen. 



Am Freitag haben wir das Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen 

besucht. Sie ist ein ehemaliges Bergwerk, das im Rahmen des Pro-

jekts der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 wiedereröffnet wurde. Die 

Ausstellung in der Zeche Zollverein erzählt nicht nur die Geschichte 

des Bergbaus in der Gegend, sondern reflektiert über die Vergan-

genheit und über die Gegenwart des Ruhrgebiets.  

Am Samstag haben wir die berühmte Schalke 04 Stadion in Gelsen-

kirchen besucht. Im Rahmen der Führung durften wir im VIP Lounge 

und auf der Zuschauertribüne sitzen. Wir haben die Umkleideräume 

der Spieler besucht, wir waren u.a. in dem Raum, wo sich Manuel 

Neuer, der Torwart Nr. 1 der deutschen Fußballnationalmannschaft sich auf die Spiele mit Schalke vorbereitet. Die 

Veltins Arena, die 2005 neu eingeweiht worden ist, ist eine der modernsten Stadien der Welt. Man kann z.B. den 

Rasen aus dem Stadion herausschieben, um ihn besser lüften und pflegen zu können. Eine andere interessante 

Möglichkeit ist, dass man die Tribünen bewegen kann, so dass man bei Konzerten mehr Platz hat. 

Am nächsten Tag, also am Sonntag haben wir alle den Tag mit unseren Gastfamilien verbracht. Ich bin mit meiner 

Gastfamilie zum Baldeneysee gefahren. Dort haben wir einen großen Spaziergang gemacht, und wir sind Schiff ge-

fahren. Zum Glück haben wir schönes Wetter gehabt, und es war sogar ein 

bisschen wärmer als die Tage vorher. 

Am Montag sind wir alle gemeinsam Bowling spielen gegangen bei Knippis. 

Wir haben alle viel Spaß gehabt. 

Am Dienstag haben wir das Rheinische Industriemuseum besucht. Am Abend 

gab es einer kleinen Abschiedsfeier, da Dienstag schon unser letzter Tag war. 

Am Stadion Niederrhein haben wir gegrillt und wir konnten auch Fußball 

spielen.  

Mittwoch mussten wir früh aufstehen, um pünktlich am Flughafen Dortmund einzutreffen. Nach einem angenehmen 

Flug und nach der Zugfahrt aus Budapest sind wir am Nachmittag in Pécs gut angekommen. Die Reise nach Essen 

hat uns allen viel Spaß gemacht, wir konnten unsere Sprachkenntnisse auffrischen und erweitern, unsere Aus-

tauschpartner und ihre Familien besser kennen lernen. Außerdem haben wir gesehen, wie man auf dem Ruhrgebiet 

im Vergleich zu Pécs ein so großes Projekt wie die Kulturhauptstadt 2010 realisiert und veranstaltet. 

    

Réka Kozma, Ingrid Hartmann  



Mese mese mátka… 

 

 

Amikor én elkezdtem tanítani…  kezdte el Gyula bá a mondókáját…a napközibe is be kellett menni. Délu-

tán kint voltunk a gyerekekkel az udvaron, később pedig tanultunk. Másnap bejött a tanárnő, hogy a nap-

lót is ki kéne tölteni, viszont nekem semmi féle ta-

pasztalatom nem volt ilyen téren. Tudni kell, hogy 

vannak benne rovatok, hogy délutáni foglakozás és a 

többi. Kérdezte is a tanárnő, hogy akkor végülis mit 

csináltunk? Mondom, nem tudom, megkérdezem a 

gyerekektől, akik csak annyit mondtak, hogy: Gub-

basztottunk a fa alatt. Én beírtam a naplóba, hogy 

gubbasztás a fa alatt. (Nagyon hasznos foglalatosság 

ugyebár...) Másik ilyen történet, fizikából már biztos 

ismert a „hatásfok”. Én nagyon kreatívan megoldottam, 

beírtam a naplóba, hogy „6 Á-s fok”. Jó móka volt…   

 

1982-t írtunk, és osztályfőnök voltam fiatal suhancként. Rendszeresen eljár-

tunk az osztályommal kirándulni, és divat volt a vándortáborozás. Ez azt je-

lentette, hogy körülbelül olyan 160 km-t gyalogoltunk az előre kiépített tá-

borhelyhez és ott sátoroztunk. Ez a vándortábor, amiről én szeretnék mesél-

ni, a leányszöktetésről volt híres. Sopron környékén volt a tábor (mert meg 

szerettem volna mutatni a gyerekeimnek a környéket, mivel én ide valósi va-

gyok) Volt, hogy napi 40 km-t is gyalogoltunk egyik helyről a másikra. Az 

egyik táborozó kislánynak, (hozzátenném elég testes kishölgy volt) kificamo-

dott a bokája ezért bevitte a mentőautó a közeli kórházba. Itt az orvosok rög-

tön kitalálták, hogy meg kell műteni a sebesültet. Mivel akkoriban még nem 

volt mobiltelefon, nem tudtuk utolérni a szülőket, és én engedély nélkül nem 

hagyhattam, hogy a doktorok „kézbe vegyék” a dolgokat. Ezért azt mondtuk, 

hogy jó, rendben, a kislány bent marad a kórházban. Megbeszéltem vele, 

hogy egy óra múlva visszatérek, ő addig szedje össze a cuccát és kimenekít-

jük. Így is történt, két kezembe kaptam és kifutottam vele a kórházból. Ott 

várt egy ismerősöm autóval, és elvittük a táborhelyünkre. Másnap jött érte az édesapja, és Pécsett meg-

kapta a megfelelő kezelést műtét nélkül… 

Jasmin 



Élet 

Szibelle Szimonetta 

Erre a helyre még visszatérünk, 

Lehet egy másik alakban, 

És ha mégis csak egyszer élünk, 

Legyünk benne a kalandban. 

Talán jártunk már itt réges-régen, 

De visszaemlékezni minek, 

Úsztunk bűnök tengerében, 

Összefolytak a színek.  

 

Vár még ránk sok élményfürdő, 

És sütkérezés a napon, 

Lelket és testet felfrissítő, 

Mi átsegít minden bajon. 

Ha sok már a rossz tapasztalat, 

A gondokat elfeledni kell, 

Nem felemlegetni a múltat, 

Hogy a jelen a semmibe vesszen el. 

 

Ha igazán élünk, szívünk dobban, 

Pezseg a vér ereinkben, 

És arra vágyunk egyre jobban, 

Könny ne játsszon szemeinkben. 

Mondj kétségest, mondj akármit, 

Hogy jót akarsz, én elhiszem, 

S kívánj bármit, valóra válik, 

Ha túlzó álom is fejedben. 

 

Az élet különben furcsa mester, 

S mi parányi bábjai vagyunk, 

Mintha dacolnánk a nagy hideggel, 

Míg a ragyogó hóban meg nem fagyunk. 

De élvezni kell, míg megtehetjük, 

És küzdeni véges-végig, 

Hogy mit szeretnénk, mind elérjük, 

Majd mosolyogjunk ezeregy évig… 

 

[2009.12.21] 



Fishing on Orfű  

 

Péterfy Bori & Love Band 

Várakozás a bejáratnál, gyors táskaellenőrzés, karszalag 

a kézre, majd egy frissítő ital elfogyasztása után irány a 

nagyszínpad! Az első sorok már elfoglalták, míg mögöt-

tünk inkább csak a földön üldögéltek az emberek. De 

amint Péterfy Bori a színpadra lépett, a tömeg felsikoltott, 

és percek alatt megtelt minden hely a tomboló közön-

séggel. Bori lázba hozta a hallgatóságot a hangjával, cél-

ba talált a Bűvös vadász is. Mindenki együtt üvöltötte vele 

a jól ismert számok dalszövegét, és valósággal elkábítot-

ta rajongóit, akik Ópium-mámorban úsztak.  

30Y 

Mikor azt hittük, hogy a hangulat már nem fokozódhat, 

következett a 30Y. A színpad előtt mozdulni se lehe-

tett, annyian voltak. Boldog, boldog, boldog születés-

napot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép na-

pod! - kántálta a tömeg a 10 éves jubileumi koncert 

alkalmából, mikor még színpadon se voltak. S ha Bori 

lázba hozta a tömeget, akkor a 30Y teljesen megőrjí-

tette. A közönség egyetlen tömény masszává össze-

folyva ugrált fel-le. Na ezt Bogozd ki! Őrült bulit nyom-

tak, talán életük eddigi legjobbját. Hallhattunk új szá-

mokat, amiket eddig még senkinek se játszottak, és 

természetesen előkerültek a régebbi dalok is. De saj-

nos nem szórakoztathattak minket örökké, elbúcsúztak 

hát a Sötét van című számukkal. Tényleg sötét volt 

már... 

(Csütörtök) 



 

Nóra készségesen válaszolt a kérdéseimre: 

- Minek köszönhetitek az orfűi fellépési lehetőséget? 

2009-ben beneveztünk az FOO saját tehetségkutatójára, amin a szombati napot meg-

nyertük, és lehetőséget kaptunk rá, hogy a 2010-es FOO-n is fellépjünk. 

 - Összeségében hogy tetszett a fesztivál? 

Nagyon élveztük mindkét alkalmat, mert ez egy családias és jó hangulatú fesztivál, 

plusz a kajasátorban játszani minden szempontból szerencsés egy kezdőbb bandának: 

az emberek esznek-isznak, miközben biztosan hallanak minket is. Mondanám, hogy 

több ilyen buli kéne Magyarországra, de minden a nagy számok törvényén alapul, azaz 

akkor már a ló másik oldalára esnénk... 

 - Milyen albumok jelentek meg eddig, és várható-e a közeljövőben 

újabb? 

Kettő db EP-nk van eddig, az első nagylemez még várat magára. Lenne már miből vá-

logatni, de úgy érezzük, minél több dalból választunk majd, annál erősebb anyag jön 

össze, úgyhogy még van munka dögivel. És persze nem kerülhetem meg azt a részletet 

sem, hogy azért saját erőből jelenleg nem tudnánk nekiállni egy nagylemeznek, hiszen 

ezek horribilis összegek - már ha az ember (lánya) jó minőséget akar elérni. 

A két EP-re visszatérve... Az első a Pont az! címet viselte, és jelen felállásunknak még nagyon korai időszakában készült, "házi 

minőség"-ben, úgyhogy inkább csak magunknak, a barátainknak csináltuk, jelzésértékkel: "itt tartunk jelenleg". A második, a 

Cigiszünet már egy kicsit komolyabb volt 2008-ban, de azért még mindig nem egy rádióminőség. Ezek a dalok viszont sokkal 

jobban jellemeznek minket, hogy merre tartunk zeneileg, és milyen szövegeket írunk/írok. És a vicc az egészben, hogy így, 2 év 

távlatában már ezt sem mondanám zeneileg aktuálisnak részünkről, hiszen azóta megint elkanyarodtunk picit... Egyszóval még 

mi is keressük a magunk hangját, irányát. 

 - Melyik zenekart tekintitek példaképeteknek?  

Az alap (ahogyan ezt a felállásunk is tükrözi) a mai, vagy talán már inkább "tegnapi" angolszász gitárzene. Ha zenekarokat kellene 

mondanom, akkor Oasis, Stereophonics, Amber Smith, Heaven Street Seven, 30Y, Esti Kornél jellegű zenekarok az irányadóak ze-

neileg és a dalszövegeket illetően is. 

 - Van-e valami üzenet, amit közvetíteni szeretnétek a zenétekkel a közönségnek? 

A nevünk ugyebár valami olyasfélét takar, hogy edd nagy kanállal az életet, de én úgy érzem, még nem tartunk ott, hogy ez teljes 

mértékben át is jöjjön a közönségnek. Viszont a legjobb irányban menetelünk ez irányba, de azért még van mit letenni az asztal-

ra. Sokat kell tanulnunk, okulnunk, tapasztalnunk, de azt sem mondhatom, hogy sikertelen koncerteket adunk, plusz van már 

mögöttünk néhány nagyobb, komolyabb bemutatkozási lehetőség. Csak még ki kell törnie belőlünk valaminek - még az is lehet, 

hogy ez belőlem fog egyszer kitörni, ki tudja:)) 

 - Milyen terveitek vannak a jövőre nézve? 

A nagylemez, mint cél, az adott, de ha oda jutunk, nagyon jót akarunk csinálni, és nem csak felvenni 10 számot egy király stúdió-

ban. Magyarországon mindenki "megasztár" akar lenni, ami a lehető legrosszabb és leglehetetlenebb vágy, nekünk teljesen más 

céljaink vannak ezzel az egésszel. Magunknak, a saját örömünkre zenélünk, és ha ez picit halványul, akkor érezhetően lassabban 

is dolgozunk, pl. nem tudunk számokat írni. Ha ezt az örömöt a közönség is be tudja szívni a koncerteken, akkor nekünk az már 

elég, akkor már úgyis elindul valami. Ha másért, másnak csinálnánk, akkor mi is átesnénk a "magyar pop"-nak nevezett 

katyvaszba, ami nem véletlenül annyira alulértékelt, ellentétben a nyugat-európaival. És itt most nem a hangszeres vagy énektu-

dással vannak elsősorban problémáim itthon. Másról szeretnénk énekelni, máshogy, lehet, hogy a pophoz közeli hangon, de más-

ról és máshogy, ez a lényeg! 

 - Hallhatunk titeket valamikor Pécsen illetve környékén? 

Nemrég Pesten léptünk fel a Tűzraktérben, a Fresh Cut Project elnevezésű koncertsorozat első állomásán. Fiatal zenekarokkal 

álltunk össze, és ötlöttük ki a szériát - figyelemfelkeltés gyanánt. Viszont nem a közönség figyelmét szeretnénk hergelni elsősor-

ban, hanem inkább a hozzánk hasonló fiatal zenekarokét, akik hogyha el akarnak érni valamit ma Magyarországon, akkor nem 

managerekre, koncertszervezőkre és a sült galambra kell várni, hanem a szó eredeti értelmében vett "indie" zenekarként kell 

megcsinálni a magunk szerencséjét. Reméljük, hogy egy több állomásos turné alakul majd a dologból, aminek pécsi állomása is 

lesz. A leendő koncerteket a facebook és myspace oldalunkon lehet majd csekkolni. 

Utolsó nap sikerült 

elkapnom a Live Large nevű együt-

tes énekesnőjét, Fedor Nórát, akivel 

röviden elbeszélgettünk. Szeretném 

megragadni az alkalmat, hogy be-

mutassam őket. 

A Live Large 2005-ben alakult, bu-

dapesti zenekar. Alternatív, indie 

illetve britpop stílusú saját számo-

kat játszanak. Tagok: Lévai Tamás 

(dob), Paulik Tamás (gitár), Horváth 

Kristóf (gitár) és Fedor Nóra 

(basszusgitár, ének, dalszövegek). 

Budapesti fellépéseik mellett egyre 

gyakrabban játszanak vidéken is.  

Szimi 

(Szombat) 



Thomas Kelle & Martin Juha 

Bossa Sopianae 
A mai könnyűzenei életben létfontosságú, hogy egyéni mű-

veket alkossunk, hogy kitűnjünk az iszonyúan sok új mu-

zsika közül; és természetesen mindezt minőségi tálalásban 

tegyük. Ahhoz, hogy ilyen darabokat találjunk, nem kell 

feltétlenül a határon túlra tekintenünk: a ha-

zai trance szcéna manapság jobban pezseg, mint valaha, és 

érkezik már az új generáció is. Jó pár velem egykorú, sőt 

nálam fiatalabb producert ismerek, akik tudásuk ellenére 

meghökkentően kevés visszhangot kapnak (igen, részben 

ezért hegyeztem ki rádióműsoromat a magyar dalokra). 

Persze a másik véglet is képviselteti magát, találkoztam már 

olyan emberkékkel is, akik zene helyett jobb lenne, ha in-

kább az erdei nünükéket tanulmányoznák.  

A most reflektorfénybe kerülő két srác viszont az előbbi 

tábort erősíti, méghozzá keményen: 

a pécsi Kelle Tamás és Juha Márton már jó ideje zenél, hol 

együtt, hol külön, de annyi szent, hogy egész sokféle mű-

fajban alkottak már, és tudják, mitől döglik a légy; legyen 

az trance, drum and bass (Thomas Stronzo with Martin 

Vigliacco), vagy progressive (Pécs). Bár még épp, hogy ke-

rülgetik a felnőttkor küszöbét, máris nagyban benne van a 

kezük hazánk egyik legifjabb, de számomra talán legszim-

patikusabb digitális trance kiadójában, a SkyZoo Records-

ban.  

 

Martin akadt rám a jó múltkor és vette fel velem a kapcsola-

tot, már csak úgy egy kis zenei eszmecserére. Nagy arc, 

elbeszélgettünk már egy párszor és mutatott is egy-két 

frankó nótát, főleg a szerzői albumukról.  

Na igen, miután saját labeljüknél, a SkyZoo-nál megjelen-

tettek egy raklap kislemezt úgy döntöttek, hogy a kiadó 

életének első nagylemezét is ők követik el; és srácok, ne 

holmi gagyi szintetizátorháborúra számítsatok! Rittyentet-

tem is velük egy villáminterjút, bár az tuti, hogy nem voltak 

valami szószátyárok :) 

Thomas Kelle & Martin Juha – Bossa Sopianae  

SkyZoo Records 2010. július 23.  

01. Luna Bicornis 5:36  

02. Banana Jam 4:37  

03. Cyclamen 4:29  

04. Gamma 5:54  

05. Muffin 2:42  

06. Seychelles Nights 4:18  

07. Dancin’ Chimney 5:08  

08. Effloresco 4:44  

09. Csepel 3:51  

10. Snowflakes On My Hat 4:56  

11. Wings of Icaros 4:15  

12. Bossa Sopianae 3:45  

Endoril: Nem áll tőletek távol a zene, mindketten tanultatok 

illetve tanultok hangszeren játszani. Hogyan ismerkedtetek 

meg a trance-szel és hogy kezdtetek bele saját dalok írásá-

ba?  

T&M: A zenével való megismerkedésünket mind a ketten, 

természetesen csoporttársakként, zeneóvodában kezdtük 

meg. Később folytattuk ezt az alsó tagozat szolfézs óráin és 

zongoraleckék vételével. Míg Martin folytatta zongorai tanul-

mányait, Thomas gitárra váltott. Mind ezek után Martin a 

szintetizátor mellett állapodott meg.  

 

Endoril: Egész régóta dolgoztok már együtt. Hogyan kell 

elképzelni a közös dalszerzést? Van valamiféle munkameg-

osztásotok?  

T&M: Ezt nem tudnánk behatárolni. Martin általában a dalla-

mért felelős, Thomas pedig az alapokat és a muzsika hang-

zásvilágát alkotja meg. Ez azonban, ahogy említettük  

is, nagyon változó.  

Endoril: Váltsunk néhány szót a debütalbumról. Hogyan jött 

az ötlet, hogy nagylemezt jelentessetek meg? Miért épp 

'Bossa Sopianae"?  

T&M: Nos, a címről annyit, hogy a címadó szám eredetileg 

egy bossa nova műfajú dalnak született, melyből később az 

evolúció során ez lett. Pécsiek révén ezt szántuk címnek. 

Maga az album ötlete? "Megálmodtuk." :)  

A cikk a musicisforrichpeople.blogspot.com oldalon jelent meg nyáron. 

http://skyzoorecords.com/


Endoril: Mennyi ideig dolgoztatok a számokon?  

T&M: Kisebb-nagyobb kihagyásokkal másfél évet. Persze ezt nem úgy 

kell érteni, hogy az album már másfél éve készül, csupán ennyi idő 

volt, míg az összes ráillő zene elkészült.  

Endoril: Minden albumban vannak olyan dalok amelyek különösen 

hozzánőnek a producerek szívéhez. A ti esetetekben melyek ezek, ha 

vannak?  

T&M: Mindegyik zenének megvan a maga története számunkra, így 

sajnos nem tudunk egyet sem kiemelni közülük.  

Endoril: A címadó dalhoz készült egy klipp is. Meséljetek a forgatás-

ról!  

T&M: Martin hóna alá csapott egy ásványvizet, és testi épségét veszé-

lyeztetve, a tűző napon felvételeket készített Pécs városáról.  

Endoril: A hangzásra nem igazán lehet panasz. Milyen eszközökkel 

keltettétek életre a dalokat és milyen utómunkálatoknak vetettétek 

őket alá?  

T&M: Izotope Ozone. Mi erre esküszünk. [részben én is – a szerk.]  

Endoril: Néhány muzsika kislemez formájában is meg fog jelenni a 

közeljövőben. Melyek lesznek ezek és ha tudni lehet, kiket találunk 

majd a remixerek között?  

T&M: Bizonyára a kiadó többi tagjától kérünk remixeket, persze külső 

munkáknak is teret fogunk biztosítani. Hogy mely kislemez lesz az 

első? Még titok. :)  

 

Endoril: Jó néhány különböző álnév alatt tevékenykedtek, illetve külön

-külön is írtok szerzeményeket. Mindemellett pedig szemtelenül fia-

talok vagytok :) Mik a terveitek a jövőre nézve?  

T&M: Nincsenek túl extrém céljaink: siker és elismerés a nagyvilág-

ban. :D  

Endoril: És végezetül: mit üzennétek a Music Is For Rich People olva-

sóinak?  T&M: Mi úgy mondjuk, hogy omlósz! :D 

Thomas Kelle & Martin Juha korábbi kiadásaiból: 

 

 

 

 
 

SkyZoo Records Hungary 

www.skyzoorecords.com 

 

 
 
 

Thomas Kelle & Martin Juha 

Bossa Sopianae 

 

 

Kiadás dátuma: 2010 Július 23.  

 

Thomas Kelle & Martin Juha 

Velox EP 

Kiadás dátuma: 2009 Szeptember 24.  

 

Thomas Kelle & Martin Juha 

2nd Moon 

Kiadás dátuma: 2009 Március 29.  

 

 

Sirup vs. Rhythmic 

Shampoo 

 

 

Kiadás dátuma: 2008 Október 18. 

Teljes cikkért böngészd: www.musicisforrichpeople.blogspot.com 

Thomas Kelle & Martin Juha elismerései: 

Olyan világhírű DJ-k játszották már rádióműsorokban vagy rendezvényeken, mint pl.: 

 

Gareth Emery (UK) M.I.K.E. (USA) Paul Pearson (UK) 

Lemonchill (IL) Madamz (H) www.trance.fm 

Együttes weboldala: www.thomasandmartin.com.nu Írta: Endoril/Gyöngyösi Attila (M.I.F.R.P. portál szerkesztője) 



Sejtcserés támadás 

(The Switch, 2010) 

 

Kassie (Jennifer Aniston) még nem találta meg a tökéletes férfit. Legalábbis azt, aki a gyermeke 
apja lehetne. Úgy dönt, kezébe veszi az ügyet, ezért szakemberhez fordul. Legjobb barátja, Wally 
(Jason Bateman) ellenzi ezt a dolgot, nem szeretné, ha Kassie megbánná döntését. A lány rendez 
egy partit még a terhessége előtt, ahol Wally egy kicsit többet iszik a kelleténél, később semmire 
nem emlékszik ebből az éjszakából, azonban amikor 6 év múlva megismerkedik Kassie fiával, 
különös hasonlóságokat kezd felfedezni a fiú és önmaga között… 

A Josh Gordon és Will Speck közös munkájából készült film Amerikában sem aratott hihetetlen 
sikereket. Jennifer Aniston folyton hasonló szerepeket kap, szinte minden filmjében ugyanazt a 
karaktert játssza. Jason Bateman-t nem láthattuk eddig még nagyobb szerepekben, a nézők talán 
a Hancock-ban vagy a Junoban találkozhattak vele. Az állítólagos donor szerepét alakító Patrik 
Wilsont már több jelentős kasszasikerből ismerhetjük, ő játszotta például Dan Dreiberg-et a 
Watchmen - Az őrzők című filmben.  

A történet már lerágott csont, sok ilyet láthattunk már különböző rendezők munkájaként. He-
lyenként unalmas, egyszer nézhető film.  

Nemzet: amerikai 

Stílus: romantikus, vígjáték 

Magyar mozibemutató: 2010. október 21. 

 

Filmek 

Killers 

(2010) 

 

Jen (Katherine Heigl) franciaországi nyaralását tölti, amikor megismerkedik Mr. Tökéle-
tessel. Randiznak, összeházasodnak, felépítik a tökéletes otthont, boldogan élik az életü-
ket. Spencer (Ashton Kutcher) 3 év múlva kap egy üzenetet a volt főnökétől: találkozni 
akar vele. Ezután a férfinak nem marad egy perc nyugta sem, hiszen valaki folyamatosan 
meg akarja ölni. Nem tudhatja, mikor kopog egy szomszéd legközelebb az ajtaján, azzal 
az elhatározással, hogy megöli… 

A két fiatal színésztől azt az alakítást kaphattuk, amit el is vártunk. Ennek a filmnek a tör-
ténetét is láthattuk már párszor, de nem éreztem azt, hogy unalmas lett volna. Pörgős, 
látványos, persze nem az akciójeleneteken van a hangsúly. Könnyed délutáni szórakozás.  

 

Nemzet: amerikai 

Stílus: akció, vígjáték 

Magyar mozibemutató: 2010. november 18. 

 

 

Andi 



Néhány évvel ezelőtt az üzletek polcain új őrület látszott kibontakozni. Az 

akkor még múlandó divathullámnak gondolt trend mára több évre visszanyúló 

töretlen sikernek örvend. Lányok ezrei viselik az esős őszi napokon, hiszen 

praktikus, kényelmes, és könnyedén kölcsönözhet vele sikkes külsőt magának 

a viselője. A gumicsizma mára a divatházak alapdarabjává vált, fellelhető a 

Prada kollekciójában, de akár Jimmy Choo, Burberry, vagy Chloé csizmát is 

vásárolhatunk.  

 

Angliában 1817-től kezdték el gyártani az akkor még egyszerű, díszítetlen 

magas szárú férficsizmákat. Wellington első hercege, Arthur Wellesley első-

ként rendelt magának ehhez hasonló lábbelit, amely a lábszárára volt szabva. 

Így ragadt ezen a fazonon a mai napig a „Wellington” név. Az 1840-es évekre 

Angliában a férfidivat alapdarabjává vált. 1856-ban Amerikából megérkezett 

a gumi, mint alapanyag, így ekkor készülhetett el az első gumicsizma változata is. Még ebben az évben a 

Mr. Henry Lee Norris, amerikai vállalkozó által Angliában alapított új gyárat, valamint egy céget Rubber 

Company néven.  A gumicsizma ekkoriban vált az angol időjárás miatt elengedhetetlen kelléké. Az I. vi-

lágháború idején a hadsereg számára remek lehetőséget nyújtott az új lábbeli, így a háborús viszonyok 

elviselése könnyebbé vált a katonák számára. Több mint egy milliót rendelt belőle a hadsereg. A II. világ-

háború idejére a gumicsizma szükségszerűvé vált, így mire a háború véget ért, a Wellington csizma rend-

kívüli népszerűségnek örvendett. A lakosság körében egyre inkább 

elterjedt, hiszen a munkásosztály számára is könnyen elérhető volt. 

Az első, még ma is ismert zöld Hunter Wellington márkanevet viselő 

csizma 1955-ben készült el.  

 

Miután a királynő is ebben vadászott és kertészkedett, a csizma nép-

szerűsége rohamosan megnőtt. Kultikus darabbá vált, amit a gyártó ki 

is használt. Ezután több színben is megkezdődött a gyártás, majd év-

ről évre újabb mintával kezdett bővülni a választék. Ez a Hunter ma: 

 

Erre figyelt fel elsőként Karl Lagerfeld, így született meg hamarosan az első Chanel gumicsizma. Emellett 

azonban mégis a Burberry kockás lábbelik örvendenek évek óta a legnagyobb sikereknek. A gumicsizma 

számtalan módon lett már újratervezve, egyedi darabokat alkottak már a következő divatcégek: Dior, a 

D&G, Donna Karan, Gucci, Armani, Marc Ja-

cobs, valamint Laura Ashley is.  

 

 

<— Chanel csizma 

 

 

Jimmy Choo 

Új őrület? 
„A divat rendszerint régi ötletek szelíd fejlődése.” /Bruce Oldfield/ 

Nóri 



A síelés 

Korai sítörténet  

Az első síléc korát 2000-5000 évesre becsülik. A finn "suksi" szó, amely sít 

jelent nagyjából 4500-5000 éves. Több olyan barlang- illetve sziklarajzot is 

találtak, amelyek a korai kőkorszakból valók; ezeken sílécet használó emberek 

találhatók! Ezek közül mind a mai napig a legidősebb az 1929-ben feltárt, sízőt ábrázoló rajz, amelyre a norvég 

Rödöy szigeten találtak.  

Korai síléc fajták  

Két fajta volt az uralkodó. Az egyik egy lényegesen rövidebb, nyersbőrrel fedett sí, 

amely inkább hasonlított egy mai hócipőre, azzal a különbséggel, hogy ennek a talpa 

fedett volt. Ez mellett elterjedt a hosszú "csúszósí", a talpán mély barázdával és a síléc 

orra már felfelé kunkorodott. Ezen sílécek élei már párhuzamosak voltak egymással. 

Hosszuk azonban igencsak változó volt, például találtak 5 m hosszúságút is. Ezeket a 

típusú léceket azonban nem csak közlekedési eszközként használták, hanem velük 

ejtették el pl. a fókákat is. 

A síelés 10 alapszabálya 

Az ún. "FIS 10" (FIS = Nemzetközi Síszövetség) az alpesi országokban a sípályák rendjének törvényerejû fenntartását szolgálja. 

Ismeretük és betartásuk érdekünk is, kötelességünk is.  

1. Legyünk tekintettel a többi sízőre! Minden sízőnek úgy kell viselkednie a sípályán, hogy másokat ne veszélyeztessen és sérü-

lést ne okozzon. Ez vonatkozik a megfelelő felszerelésre is.  

2. Ésszerűen, ellenőrzött sebességgel és módon sízzünk! Mindig a tudásunknak, a terepnek (beláthatóság!), a hó- és időjárási 

viszonyoknak, valamint a pálya zsúfoltságának megfelelően sízzünk.  

3. Nyomvonal választás. A hátulról (fölülről) jövő sízőnek úgy kell a nyomvonalát megválasztani, hogy az előtte haladót semmi-

lyen módon ne veszélyeztesse, beleértve a túl közeli elhaladással okozott megijesztést is.  

4. Előzés, kerülés. Előzni szabad fölülről és alulról, akár balról akár jobbról, de mindig akkora távolságra, hogy az előzött síző 

bármilyen (akár váratlan) mozgásához elegendő teret hagyjunk.  

5. A megindulással és a pályára besízéssel járó kötelezettségek. A sízőnek, ha állásából újraindul, vagy besízik egy pályára, meg 

kell győződnie arról, hogy ezzel sem magát, sem másokat nem veszélyeztet.  

6. Megállás. Tilos megállni a pálya szűkületében és beláthatatlan területein! Bukásnál a lehető leghamarabb el kell hagyni az ilyen 

területet!  

 7. Fölmenet és legyaloglás. A följutáshoz és a legyalogláshoz egyaránt csak a pálya széle használható.  

8. Figyeljük a jelzéseket! Minden sízőnek köte-

lessége a pálya jelzéseinek (a tábláknak, elke-

rítéseknek), valamint a pályát felügyelő sze-

mélyzetnek az utasításait betartani.  

9. Segítségadás. Balesetnél kötelező segítséget 

nyújtani! Elmulasztása nem sportszerűtlenség, 

hanem büntetendő cselekedet.  

10. Személyazonosságunk igazolásának köte-

lezettsége balesetnél. Mindenkinek, aki a bale-

setnél jelen volt, függetlenül attól, hogy csak 

tanú, vagy a baleset részese, felelős vagy nem 

felelős a baleset bekövetkeztében, személy-

azonosságát meg kell adnia. Erre a baleset 

bírósági tisztázásánál lehet szükség. 

 

Norci 





Légy Te is újságíró! 
Ha kreatívnak és tehetségesnek érzed magad vagy csak publikálni szeretnél, 

jelentkezz te is a TiborCuccába Tencz tanár úrnál! 

Újságot szerkesztette: Juha Márton 


