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NN  aa  pp  tt  áá  rr  ii      tt  ee  rr  vv    --    22000088//22000099..
A szorgalmi idő� első� féléve 2009. január 16-ig tart.

Szeptember 01 – 07.
01. H A tanév első tanítási napja

Szeptember 22 – 28. Csabai Garabonciás Napok 22 – 27.
26. P OKTV-re jelentkezésének  határideje 

Szakmai tanulmányutak és osztálykirándulások tervezése
Október 06 – 12.

06. H Az aradi vértanúk emléknapja
Október 13 – 19. őszi írásbeli érettségi vizsgák: október 17 – november 03.

15 – 18. „Rózsafesztivál”
16. Cs Az OKTV kezdete (Matematika)
18. Szo DÖK - nap

Október 20.- 26.
22. Sze Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről
23. Cs Nemzeti ünnep
24. P Pihenőnap

Az őszi szünet: október 27 – 31-ig tart 
November 03. – 09.

03.H Az őszi szünet utáni első tanítási nap
November 10. – 16. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: november 12 – 17.
November 17. – 23. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák: november 24 – 28.
December 15 – 21. . 

17. Sze Karácsonyi ünnepség – kollégium
18. Cs Karácsonyi hangverseny
20. Szo Igazgatói szünet

A téli szünet  december 22 –  december 31-ig tart
Január 05 – 11.

05. H A téli szünet utáni első tanítási nap
10. Szo Munkanap – január 02. (P) helyett

Január 12 – 18.
13. K Írásbeli osztályozó vizsga
15. Cs Szóbeli osztályozó vizsga
16. P Az első félév utolsó tanítási napja

Január 19 – 25.
23. P 2009. január 23-ig értesítés  az első félévi eredményekről

Bemutatkozik a gimnázium „Szülők - Öregdiákok Alapítványa”

A békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium a szülők, tanulók és öregdiákok kezdeményezésére tartós, közérdekű
célra alapítványt hozott létre 1992-ben „RFG Szülők - Öregdiákok Alapítványa” néven. 
Számlaszáma: 11733003 - 20062967     
(IBAN): HU93 1173 3003 2006 2967 0000 0000 
3300 Otp Bank Nyrt. D-Alföldi Régió              
5600 Békéscsaba, Szent István Tér 3. 
Swift Kód (BIC): OTPVHUHB 
Az alapítvány nyitott minden magyar vagy külföldi természetes és jogi személy részére, akik egyetértenek cél-
jaival, és azok megvalósulását pénzbeli, tárgyi adományokkal vagy bármilyen más módon segíteni kívánják.

Az alapítvány titkára: Pete István tanár úr
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TTiisszztteelltt  DDiiáákkookk!!
Iskolánk igazgatója, Komáromi István köszöntője

Jó néhány éve már, még
az előző évezredben,
hogy először indult útjára
iskolánkban a
„Rózsaablak” nevet viselő
iskolaújság. 
Nekem mindig tetszett a
neve, hisz benne volt az
iskola neve, benne volt,
hogy ez egyfajta betekin-
tési lehetőséget jelent az
iskola életének „kevésbé
hivatalos” eseményeire, a
teljes kifejezés pedig egy
igazi európai stílus, az
általam régóta csodált
gótika építészeti elemét –
is – jelentette egyszerre.

Ezért amikor az előző
tanévben megkerestek
diákjaink az újraindítás
ötletével, én azonnal azt
javasoltam, legyen újra ez
a neve. Most a névváltoz-
tatás után is azt mond-
tam, hogy maradjon ez a
neve, mert ez egy jó el-
nevezés. Nem gondolom,
hogy mindent egyik pil-
lanatról a másikra meg
kellene most változtat-
nunk. Jelenjen meg ezen
a néven ez az újság
addig, amíg nem találnak
a mai vagy a leendő
diákok egy másikat, egy

ennél is jobbat. 
Folytassa tovább a
munkáját a Rózsaablak
lelkes szerkesztőgárdája,
legyen iskolaújságunk
színvonalas, jelenjen meg
rendszeresen, tájékoztas-
son minden érdeklődőt
iskolánk életének
érdekességeiről. Legyen
ez az újság állandó szere-
plője az Andrássy Gyula
Gimnáziumnak, nevében
őrizze a múltat és
ugyanakkor tudósítson
iskolánk jelenéről vala-
mennyiünket!
Ehhez kívánok sok sikert,

az új tanévben változatlan
lelkesedést, és minél több
olvasót az újság minden
munkatársának!

KKeeddvveess  MMiinnddeennkkii!!
Közhellyel kezdem: itt
a szeptember. Ki várta,
ki nem – őt azonban
nem érdekelte,
megérkezett. Önmagát
m e g h a z u d t o l ó a n
szikrázó napsütéssel
és „száz” fokkal
kezdődött az ősz, csak
hogy mi is százszorosan
visszasírjuk a nyarat. De
ha már itt van, úgy kell
megélni, hogy az nekünk
a legjobb legyen…
Kezdjük is ott, hogy a
hónap végén rögtön itt
a Garabonciás! A fel-

sőbb évesek tudhatják,
hogy ez az év második
legjobb bulija, az
elsősök kedvéért pedig
- no meg persze, hogy
mindenki felpörögjön
egy kicsit – most két
oldalban hoztuk el nek-
tek a legdicsőbb pillana-
tokat!
Az év első számú legjobb
bulija természetesen – a
nevét megőrző, ráadásul
csak háromnapos
„Rózsahét.” Néhány
gondola to t  e r rő l  i s
és a gólyatáborról  is

o l vashatsz az újság-
ban.
Hogy mi lesz ezek után?
Én, aki negyedikesként
már látom a végét, azt
mondom, munka. Buli.
Barátok. Buli. Munka.
Sírás, nevetés, öröm,
fáradtság, idegroham,
szeretet. Ha ügyes
vagy, boldogság.
Olyan igazi. Na meg
buli. Meg munka.
Ha jobban belegon-
dolsz… az életed az,
amit kihozol belőle.

Boldog Anna

GGyyeerreekkeessnneekk  ttűnnhheett,,  ddee  aazz
ősszzrrőll  ééss  aazz  iiddő��  mmúúlláássáárróóll
mmiinnddiigg  eezz  aa  vveerrss  jjuutt  eesszzeemm--
bbee……

Nemes Nagy Ágnes:
Gesztenyefalevél

Találtam egy falevelet,
gesztenyefa levelét.

Mintha megtaláltam volna
egy óriás tenyerét.

Ha az arcom elé tartom,
látom, nagyobb, mint az

arcom.
Ha a fejem fölé teszem,
látom, nagyobb, mint a

fejem.

Hogyha eső cseperegne,
nem bánnám, hogy

csepereg,
az óriás nappal-éjjel,
óriási tenyerével

befödné a fejemet.

IImmpprreesssszzuumm::
FFeelleellõõss  kkiiaaddóó::  KKoommáárroommii  IIssttvváánn  --  iiggaazzggaattóó
FFõõsszzeerrkkeesszzttõõ::  BBoollddoogg  AAnnnnaa
SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::  BBeelllleellii  CCssaabbaa,,  BBéérreess  EEddiitt,,  BBoollddoogg  AAnnnnaa,,  BBoorrooss  LLiillii,,  CCssüüllllöögg  EEsszztteerr,,  GGaallii        
FFrruuzzssiinnaa,,  GGuullyyááss  FFaannnnii,,  HHoorrttoobbáággyyii  ÁÁggnneess,,  KKeennddrraa  FFaannnnii,,  LLõõrriinncczzii  ÁÁggnneess,,  MMaarrttiinneecczz  IIddaa,,
MMááttéé  LLiillllaa,,  PPeerrttiicchh  ÁÁkkooss,,  SSiippooss  LLííddiiaa,,  SSllyyuucchh  KKllaauuddiiaa,,  TTaakkááccss  TTeekkllaa,,  TTóótthh  FFaannnnii,,  VVoozzáárr  ÁÁggnneess  
FFoottóó::  MMááttéé  LLiillllaa,,  FFaarrkkaass  ÉÉvvaa
TTöörrddeellééss::  BBeelllleellii  CCssaabbaa
KKöösszzöönneetteett  mmoonndduunnkk  UUnnggoorr  BBéélláánnéé  ttaannáárrnnõõnneekk  ééss  JJáávvoorr  PPéétteerr  ttaannáárr  úúrrnnaakk  aa  
sszzeerrkkeesszzttééssbbeenn  ééss  aa  sszzeerrvveezzééssbbeenn  nnyyúújjttootttt  sseeggííttssééggüükkéérrtt..  
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GGóóllyyaattáábboorr
A gólyák lelkesek, a szívatások húzósak

AAzz  úújjoonnccookk  ffooggaaddááss
Interjú Vass Vilivel

AA  lleellkkeesseebbbb  ggóóllyyáákk  mmáárr  nnyyoollcckkoorr  aazz  iisskkoollaa  kkaappuujjáánnááll
áállllttaakk,,  ééss  rreesszzkkeettvvee  vváárrttáákk  aa  ggóóllyyaattáábboorr  mmeeggpprróóbbáállttaattáá--
ssaaiitt..
Regisztráltak, majd miután nagy nehezen mindenki
rájött, hogy melyik csapatba van beosztva (névkártya
színe = csapat színe), mehettek lepakolni a koleszba.
Ezek után minden ott lévő elsős meghallgatta igazgató
úr köszöntőjét, és megismerte csapatvezetőjét.  A
köszöntő után a gólyák csapatokra oszlottak, és készül-
tek az esti programra. Ezután következett a délutáni
szívatás: dinnyetörés végtagok nélkül, ízesített ping-
pong labda szájból szájba adogatása, ropi evés
megadott időre, és még sok más feladat,
mely igazán próbára tette a gólyákat. Kis pihenő után
a csapatok elkészítették plakátjaikat, nevet találtak ki,
és ódát írtak, hogy este mindenki előtt bemutathassák,
előadhassák műsorukat. A gólyák hősiesen helytálltak.
Lazításként egy koncerten kiadhattak magukból min-
den feszültséget. Hajnalban, hogy a gólyák még
véletlenül se aludhassanak sokat, hajnali háromkor egy
kis rögtönzött torna várta őket. Azután hatkor újra
ébresztőt fújtunk nekik, ekkor már a véglegeset.
Reggelizés után már osztályokba szerveződve vettek
részt a szakmai napok programsorozatán. A kiértékelő
lapok szerint: a gólyák felejthetetlennek nevezték az
idei gólyatábort.

Liz

AAzz  iisskkoolláánnkkbbaann  rrééggóóttaa  aaddóóddiikk  lleehheettősséégg  aazz  eellssőssöökknneekk  aarrrraa,,
hhooggyy  kköözzvveettlleennüüll  aazz  eellsső nnaappjjuukk  eellőtttt  ttaalláállkkoozzhhaassssaannaakk  ttáárr--
ssaaiikkkkaall,,  mmeeggiissmmeerrkkeeddhheesssseenneekk  aazz  ééppüülleetttteell..
A gólyatábort minden évben a diákönkormányzat vezetője
készíti elő, de aki időben jelentkezett, az részt vehetett a
gólyák „beavatásán”. Vass Vilit, a diákönkormányzat elnökét
kerestük meg, hogy válaszoljon kérdéseinkre.
--  MMiikkoorr  kkeezzddttééll  eell  aa  ttáábboorrrraa  kkéésszzüüllnnii??
- Múlt tanév végén tartottunk egy megbeszélést, ekkor
ismertettem a gólyatábor várható menetét.
Csapatvezetőnek ez által júniusban lehetett jelent-
kezni. A tizedik évfolyamból is szép számmal akadtak,
akik lelkesedtek az ötletért, így a nagyobbakkal együtt
néhány nap alatt kész is lett a leendő feladatok szé-
tosztása. A tábor előtt három héttel találkoztunk, pon-
tosítottuk az addigi tervezetet, de új ötleteket is adtunk
a meglévőkhöz.
--  MMiillyyeenn  éérrzzééss  mmiinnddöösssszzee  hháárroomm  éévv  kkoorrkküüllöönnbbssééggggeell
eennnnyyii  iisskkoolláássrraa  ffiiggyyeellnnii??
- Jó érzés, bár nagy a felelősség. Próbáltam mindenkivel
barátkozni, beszélgetni egy kicsit.  A vezetői teendők mellett
bekapcsolódtam én is a játékokba. Segítettem őket,
igyekeztem oldani a feszültséget. Kicsit érződött a
megilletődöttség, de új helyen és rengeteg ismeretlen ember
között mindenki így érezne. Remélem, jól érezték magukat a
gólyák, és fogják is mindaddig, amíg ebbe az iskolába járnak. 

Tóth Fanni, Slyuch Klaudia

HHaammaarroossaann  iitttt  aa  RRóózzssaaffeesszzttiivvááll!!
IIsskkoolláánnkkbbaann  rrééggii  hhaaggyyoommáánnyy  aa  RRóózzssaaffeesszzttiivvááll.. Ez az a
hét, mikor az összes negyedikes osztály színre lép, hogy
jelöltjüket diákigazgatónak hívhassák. De a végén
persze csak egy nyerhet. Az osztályok a tőlük tel-
hető legjobbat próbálják kihozni magukból.
Készülnek, táncot gyakorolnak, filmet forgatnak,
és „apróságokat” gyártanak, hogy reggelente a
diákokat ezekkel tudják „letámadni”. Az első nap a
gólyák „szivatásával” telik, este pedig bemutatják tán-
cukat, majd eléneklik a negyedikeseknek szánt

éneküket. Második nap a negyedikeseknek kell
bizonyítaniuk. Szünetekben táncolnak, a nap végén
pedig megmutatják a filmeket, és előadják a
műsorokat. Harmadik nap a döntő nap, mikor kiderül,
hogy melyik osztály nyert. A  végzősök  p rog-
ramokkal  vár ják a tanulókat,  hogy minél
több szavazatot  szerezzenek. Ez a hét nem
soká’ e l jön, de addig is  vár játok türelemmel,
hogy a t izenkettedikesek mivel  készülnek.

Liz
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LLéénnyyeeggrree  ttöörrőbbbb  mmiinnddeenn  aammeerriikkaaii……
Interjú Molnár Lászlóval

IIsskkoolláánnkk  ttaannáárraa,,  MMoollnnáárr
LLáásszzllóó  eeggyy  eesszztteennddőnn
kkeerreesszzttüüll  aazz  EEggyyeessüülltt
ÁÁllllaammookkbbaann  kkaammaattoozzttaatthhaatt--
ttaa  ttuuddáássáátt..  VVeellee  bbeesszzééllggeett--
ttüünnkk  aabbbbóóll  aazz  aallkkaalloommbbóóll,,
hhooggyy  vviisssszzaattéérrtt  iisskkoolláánnkkbbaa..

--  AAzz  aammeerriikkaaii  ddiiáákkookk,,
ttaannáárrookk  hhooggyyaann  ffooggaaddttáákk
ÖÖnntt??
- Hasonlóan az itthoni szoká-
sokhoz: a nyitóértekezleten
bemutatták az iskola új
tanárait, így engem is. Pozitív
élmény volt, hogy részt vehet-
tem az év eleji ötnapos
továbbképzésen, ami kife-
jezetten a beilleszkedésünket
segítette. Ami a diákokat
illeti, először meglepődtek a
feladatok mennyiségétől és
nehézségétől. Lehetséges, ez
azért volt, mert számomra a
hatodik-nyolcadik évfolyam
viszonylag ismeretlen volt.
Aztán fokozatosan elfogad-
tuk egymást. Számos ta-
nulást elősegítő játékos fela-
dattal bővítettem az órák
hagyományos jellegét, ami
eleinte túlzásnak tűnt, de
végül hasznosnak bizonyult.
--  VVoolltt--ee  vvaallaammii  pprroobblléémmaa
aa  ddiiáákkookkkkaall??  VVeerreekkeeddéésseekk
vvaaggyy  hhaassoonnllóó??
- Nem, ez csak a média
egy része által kiélezett
probléma, a New York-i
iskolák közt csak néhány
kirívó példa akad. Az I.S.
318 (az iskola neve- a
szerk) is csak azért alkal-
mazott biztonsági őröket,
hogy az illetéktelen
személyeket távol tartsák.
--  MMiitt  ttaappaasszzttaalltt  TTaannáárr  ÚÚrr::
vvoolltt  éérrddeekkllőddééss  oorrsszzáágguunnkk
iirráánntt??
- Létrehoztam egy péntek
délutáni Magyar Klubot,
fényképek és más

anyagok segítségével
képzeletben bejártuk
Magyarországot, emellett
főztünk magyaros
ételeket is. Az különösen
tetszett nekik, hogy mi
nem porból készítjük a
krumplipürét. Néhány
népdalt is megtanítot-
tam nekik. Ezen kívül
még érdekes volt szá-
mukra a tojásfestés,
megismertettem velük
a Rubik kocka fortélyait,
és nem utolsósorban a
ma-gyar nyelv iránt is volt
érdeklődő.
--  MMiibbeenn  mmáássaabbbbaakk  aazz
aammeerriikkaaiiaakk,,  mmiinntt  aa  mmaa--
ggyyaarrookk??
- Mindenekelőtt New
York az ott élők
elmondása szerint is
merőben eltér az USA
többi, hasonló
nagyvárosától, az
egyes államok közti
különbségekről nem is
beszélve, ami adódhat
a földrajzi elhe-
lyezkedésből, a tár-
sadalom összetételéből és
sok egyéb tényezőbő l.
Szembetűnő, hogy a
magyarokhoz képest -
sőt, az európaiak több-
ségéhez képest is -
sokkal lényegre törőbb
mindenki. Én például
szeretek körmondatok-
ban fogalmazni, ott vi-
szont hiába próbál az
ember udvariaskodni.
Sokkal gyorsabban
reagálnak mindenre, és
e g y s z e r ű b b e n
f e j e z i k  k i  maguka t ,
m i n t  m i .  F i z i k a i l a g
i s  g y o r s abb  a z  é l e t
n á l u k ,  am i v e l  a z
emb e r n e k  l é p é s t
k e l l  t a r t a n i a .

--  VVoolltt  iiddeejjee  kkiirráánndduullnnii??
VVáárroosstt  nnéézznnii??  AAzz  óócceeáánntt
mmeeggnnéézznnii??  
- Az első tengerparti
élményünk a Fekete-tenger
hangulatát idézte vissza.
Mégpedig azért, mert több-
nyire oroszok lakta környéken jár-
tunk, ezért angol szót szinte
nem is lehetett hallani.
Egyébként ez a fajta sok-
nemzetiség jellemzi egész
New Yorkot, valószínűleg
többek között ezért is olyan
vonzó város. Sokat jártunk a
Metropolitan Múzeumba,
érdekes és színvonalas tár-
latvezetéseken vettünk részt.
New Yorkhoz képest sokkal
konzervatívabb, szinte
csendes kis városnak tűnt
Washington, Boston és
Baltimore. (Gondoljatok
bele, milyen lehetett Pultz
Tanár Úrnak egy tízmilliós
városból hirtelen egy het-
venezres városba kerülni! - a
szerk.). A természeti szép-
ségek közül a leg-
csodálatosabb élményt talán
a Niagara vízesés patkója alatti
hajóút jelentette. Természetesen
magát New Yorkot igyekeztünk
minél jobban megismerni.
Manhattanben laktunk,

metróval és busszal
közlekedtünk. Az iskola
Brooklyn keleti részén volt,
ami azt jelentette, hogy
naponta kétszer is meg-
csodálhattam a felhőkar-
colókat a Williamsburg-
hídról. Ez mindig elfeledtette
velem a koránkelés
„örömét”. Manhattan
inkább a gazdagabbak
szigete, előfordul, hogy az ott élő
emberek emiatt távolságtartóbbá
válnak, összességében viszont
csendes, nyugodt környék.
Brooklyn, ezzel ellentétben,
sokkal változatosabb, színe-
sebb és izgalmasabb, az
emberek barátságosabbak
és közvetlenebbek.  
--  VVoolltt--ee  mmééllyyppoonntt  aazz  eeggyy
éévv  ssoorráánn,,  aammiikkoorr  úúggyy
éérreezzttee,,  hhooggyy  hhaazzaa  kkeelllleennee
jjöönnnnii??
- Bármennyire is meg-
szerettem a New York-i
életet, a brooklyn-i iskolát
a kollégákkal és a
diákokkal együtt, ahogy
közeledett a tanév vége,
egyre inkább hiányzott az
itthoni légkör és ter-
mészetesen vele együtt a
„Rózsa” is. 

Nikó

AAmmeerriikkaaii  ddiiáákkookk  ttáárrssaassáággáábbaann......
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AAkkkkoorr......
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a Garabonciá-napok...

NNiinnccss  oollyyaann  kköözzééppiisskkoollááss
BBéékkééss  mmeeggyyéébbeenn,,  aakkii
mméégg  nneemm  hhaallllootttt  eerrrrőll  aazz
eeggyyhheetteess  iiffjjúússáággii  rreenn--
ddeezzvvéénnyyrrőll..  IIddéénn  sszzeepptteemm--
bbeerr  2222--éénn  vveesszzii  kkeezzddeettéétt  aa
1177..  GGaarraabboonncciiááss  nnaappookk..  
A gólyák kivételével
sokunk bulizott már a
Garabonciás - fesztivál
keretein belül, és mind
nagyon élveztük a
színes programokat.
Ekkor iskolákon belüli
és kívüli szervezések,
versenyek, koncertek
váltják egymást egy
héten keresztül.  
A középsulis diákok
felforgatják az egész
várost. Ez az időszak
az, amikor másnap, a
felvonulás után mindenki
rekedt hangon, karikákkal
a szemei alatt jelenik meg
az első órán. De gondolt
már valaki arra, hogy
tulajdonképpen hányan is
várják ezt az egy hetet az
iskolakezdéstől fogva?
Békéscsaba 16
középiskolájába járó,
nagyjából 14 ezer diákról
van szó. Ha megnézzük,
hogy például a versenyző
sulik felvonulásánál az a

feladat, hogy minél na-
gyobb legyen a
hangzavar, néha
megsajnálom a város
centerében lakó nyugdíja-
sokat, alsós lurkókat, mert
ha rajtunk, tombolós
kedvű diákokon múlik,
nem lesz egyhamar takar-
odójuk. 
Vajon hol fér el ennyi bulizni
vágyó fiatal? Eleinte a
városháza középső udvarát
alakították ki a fesztivál
otthonául. 1999-ben pedig
átköltözött az Elektroház
mögötti rendezvénytérre,

és Garaboncity néven
most is itt állítják fel a
stábok a saját város-

részüket. 
Igaz, hogy nem a
győzelem a lényeg (legalább-

is nem annak kéne lennie),
de melyik iskola ne lenne
arra büszke, ha az ő
képviselője lehet kereken
egy napig a diákpol-
gármester? Mikor a
mostani végzős osztályok
még csak gólyaként
tűrték a negyedikesek
„feladatait”, a Rózsa
Bagdi Áron betyárjaival
együtt megnyerte a
versenyt az iskolák között.
Mivel még a Garabonciás
történelemben egyszer
sem fordult elő, hogy
egy iskola kétszer
egymás után nyerte

volna meg e versenyt,
ezért a következő évi har-
madik hely (Gál Máté)
ismét említésre méltó. A
Rock and Rózsa stáb-
jában még ma is a DÖK-
ben ügyködő tagok, vagy
épp érdekes videóikról
elhíresült, ex-rózsások
foglaltak helyet. A tavalyi
évben ugyan nem
kerültünk be az első öt
közé, de a mi iskolánk
kampányában részt vevők
újra olyan tanulók voltak,
mint Vass Vilmos, a
d i á k ö n k o r m á n y z a t
elnöke, vagy Boldog
Anna, aki szintén aktív
szervezője az iskola
életének.
Bármi legyen is e ren-
dezvény célja, nincs olyan
középiskolás, aki ne
venne részt a sokszínű
programokon, ne csápol-
na lelkesen iskolája
győzelme érdekében. Már
csak annyi a feladatunk,
hogy végig tudjuk ülni az
iskolapadban ezt a
néhány hetet, addig is
kíváncsian várjuk MAXI-
CLAN kampányprog-
ramját.

Ida & Edit
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......ééss  mmoosstt
SSzziiaasszzttookk!!

Rusznák Attila vagyok, az idei Garabonciás napokon
én indulok a „Rózsa” színeiben, a Mexi-Clan párt
támogatásával. Tudom, sokan ismernek engem, de
mint jelölt, szükségesnek érzem, hogy a gimnázium
minden tanulója megismerjen és támogasson a
Garabonciás hét alatt. 
Általános iskolás koromban döntöttem el, hogy sikeres
orvos leszek. Ezért is jelentkeztem a „Rózsa” biológia
tagozatára. Szerencsére, nagyon összetartó és jó
osztályba kerültem, akik töretlen lelkesedéssel állnak
mellettem. Szabadidőmben szeretek focizni, pókerezni
és számítógépezni. 

Célunk az,
hogy az idén
a „Rózsa”
nyerjen a
Garabonc i -
áson! Rajtunk
ez nem
múlik! Már
csak a Ti
támogatáso-
tokra van
szükségünk a biztos győzelem érdekében! Szeretettel
várunk mindenkit a programjainkon!

Rusznák Attila

GGaarraabboonncciiááss  ssttáábbuunnkk  iissmméétt  sszzíínneess
pprrooggrraammookkaatt  sszzeerrvveezzeetttt..  IIllyyeenn  lleesszz
például az ingyenes mozizás, a
koncertek (többek között Fésüs
Norbi együttese is fellép;), vagy a
jégkrém evő verseny - milyen
jégkrém is lehetne, ha nem kak-
tusz. A programok keretében
megkóstolhatjuk a mexikói spe-
cialitásokat, simogathatunk sza-
marat is, igazi, élőt természete-
sen. Aki szeretne, megismerked-
het Mexikóval egy ismeretter-
jesztő film keretében, de lesz
lehetőség beszélgetni egy
mexikói cserediákkal is. És mivel
a kampány fő célja: az
„Esélyegyenlőség Békéscsabán, a
diszkrimináció elkerülése”, ezért
meglátogatjuk a Degré utcai
gyermekotthont, emellett segély-
gyűjtést is szervezünk a menekül-
teknek - reméljük, hogy minél
többen segítetek majd!
A sátorban mexikói stílusú beren-
dezéssel találkozhattok majd,
például kaktuszokkal, textilekkel,
bárszékekkel, de lesz csocsóasz-
tal, playstation, mexikói fotókiál-
lítás. Természetesen, nem marad-
hat el a kaktusz jégrém árusítása
és a mexikói ételek sem. De

maradjanak meglepetések is, a
többit majd meglátjátok. Most
nézzünk egy kicsit a kulisszák
mögé.
Először Bankó Nóra és Juhász
Máté kampányfőnököket
kérdeztük, hogy hogyan is indul-
tak neki a rendezvénynek. Mint

megtudtuk tőlük, még a
tavalyi év

v é g é n
pályáza-
tot adtak

be (másik
pályázat mellett), amelyet az
iskolavezetőség bírált el. Így nyert
a MEXI-CLAN. Azóta folyik a
munka az iskola sikeréért. Már
nyáron megkezdődött a szervezés,
általában minden héten összeül-
tek a stábtagok (a stáb folyam-
atosan bővült), és kezdték el kiter-

velni a programokat.
Megkérdeztük őket arról is, hogy
pontosan mi is a kam-
pányfőnökök feladata. Nos, ez
egy elég összetett dolog. Nekik
kell összefogni a társaságot, gon-
doskodni a pénzről, kiosztani a
feladatokat, és ügyelni arra, hogy
minden időben legyen meg.
Természetesen a stábban min-

denkinek megvan a maga fela-
data, amit lelkesen és
szorgalmasan el is

végeznek, hiszen
enélkül nem mehet zökkenő-

mentesen a dolog. 
Reméljük, ez a kis ismertető
meghozta a kedveteket a
Garabonciás napokhoz, és aktí-
van fogtok részt venni a prog-
ramokon a Garabon Cityben és
azon kívül is, gondolva  a fáklyás
felvonulásra vagy az Ifi - házban
megrendezett iskolák bemu-
tatkozására, és a csütörtöki
választásra is. Segítsük a stáb
munkáját azzal, hogy támogatjuk
őket, hiszen a mi érdekünk is,
hogy az iskola hírnevét öregbít-
sük!

Anonymus

GGaarraabboonncciiááss  aazz  iiddéénn!!
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EEggyy  ttüüzzeess  ddéélluuttáánn
Lili kalandos látogatása a tűzoltóságon

FFuurrccssaa  ttűzzeesseetteekk,,  ggáázzsszziivváárrggááss,,  nnyyáávvooggóó  cciiccaa  aa
ffaa  tteetteejjéénn..  NNeemm  ccssaakk  eebbbbő ll  áállll  aa  ttűzzoollttóókk  éélleettee..
NNyyiillvváánnvvaallóó  vvoolltt  sszzáámmoommrraa,,  hhooggyy  eellősszzöörr  iiss  eeggyy
ttűzzoollttóóvvaall  kkeelllleennee  bbeesszzééllggeettnneemm..
Kapcsolataim révén…na jó, apukám kapcsolatai
révén sikerült összehozni egy találkozót. Nos,
mondanom sem kell, nem úgy zajlott a beszélgetés,
ahogy én azt elképzeltem. Egy forró augusztusi napon
beléptem a piros kabátosok épületébe. A csabai
tűzoltóság megalakulásának ideje 1887, tehát
több mint 120 éve, hogy munkájukkal segítenek
minket. A mai laktanyába 1964-ben költöztek.
Tehát belépve az épületbe egy portaszerű
helyiségben érdeklődtem Bácsfalvi Zoltán
felől. A férfi beengedett, és kiderült,
hogy ő az, akit kerestem - egy 35 év
körüli szimpatikus fiatalember.
Beinvitált a portára, ami mint később
kiderült, a híradó központ. Ide futnak
be a telefonhívások és a riasztások. Tehát
ez volt a legmegfelelőbb hely a beszél-
getésre, hiszen innen indul ki minden!
Amint beléptem egy, a szobát félig
elfoglaló asztalt láttam monitorokkal,
telefonokkal és különböző
eszközökkel beépítve. Ha riasztást
kapnak, a tűzoltóknak 2 percen belül, akármit,
hangsúlyozom, AKÁRMIT csinálnak, ren-
delkezésre kell állniuk. A leggyakoribb esetek a
lakástüzek és közlekedési balesetek. Kérdésemre,
hogy ő miért választotta ezt a pályát, Bácsfalvi
Zoltán azt mondta, hogy nehéz erre válaszolni,
hiszen ő már 19 éve tűzoltó. Egyszerűen meg-
szerette, és egy idő után a szakma már hivatássá
vált. A tűzoltók napirendjüket követve végzik min-
dennapi teendőiket. Reggeli, oktatás, szerelés, kon-
diterem. Naprakésznek kell lenniük. Három csoport

van 3x24 órás váltásban. Éjjel mindenki alszik, kivéve
egyvalakit, aki a híradó központban figyeli az
eseményeket. Ők is egyszer váltják egymást az éjszaka
folyamán. Ezt már Kárász János mondta el nekem, így
két ember szakértelme segített a tények felderítésében.
Harmincpercnyi ottlétem alatt több telefonbetyár
szórakozott tűzoltóinkkal. Először fura volt, hogy milyen
higgadtsággal kezelik ezeket a helyzeteket. Én idegro-
hamot kapnék 2-3 ilyen hívás után… Ezért van az,
hogy ők tüzet oltanak, én meg cikket írok. Később
azt is megtudtam, hogy a korszerű telefonok,

számítógépek minden bejövő hívást
rögzítenek. Így ha az unatkozó kamasz
többször hívja a tűzoltókat, netán szak-
embereink ki is mennek a helyszínre, a

betyár úgyis kézre kerül, ugyanis tele-
fonszáma és hangja rögzítve van a
számítógépen. Tehát a kivonulás költ-

ségét-ami nem olcsó- a szülő fizeti. Így
szórakozzatok a tűzoltósággal! 

Ha valaki elhatározza, hogy ezt a hivatást
szeretné űzni, ahhoz komoly elszántság és
akaraterő kell. A tűzoltóságon kell jelent-
kezni, komoly fizikai, egészségügyi és

pszichológiai vizsgálatokon kell részt
venni. Ezután jöhet a beiskolázás,

majd egy év próbaidő és aztán a végső
vizsga. A tűzoltók közössége nagyon erős. Életük
egymástól függ, ezért alapvető szempont a csapat-
munka és a kölcsönös segíteni akarás. Ezzel a nagyon
fontos mondattal zárjuk a beszélgetésünket. Pozitív
élményekkel távoztam, megköszöntem a segítséget,és
megígértem, hogy eljuttatok hozzájuk egy példányt a
suliújságból.
Köszönettel tartozunk: Bácsfalvi Zoltán tű. ftőrm.-nek
Kárász János tű. ftőrm.-nek és a békéscsabai Tűzoltóságnak

Boros Lili

PPiittyykkee  ��őrrmmeesstteerr  aa  XXXXII..  sszzáázzaaddbbaann
AAuuttóóssüüllddöözzéésseekk,,  llöövvööllddöözzééss,,  rreejjttééllyyeess  ggyyiillkkoossssáá--
ggookk..  HHaaccssaakk  nneemm  eeggyy  hhoollllyywwooooddii  ffiillmmrree  ggoonnddoo--
lluunnkk,,  aa  rreennddőrröökk  mmiinnddeennnnaappjjaaii  nneemm  ffeellttééttlleennüüll
aazz  iillyyeenn  ééss  eehhhheezz  hhaassoonnllóó  iizzggaallmmaakkrróóll  sszzóóllnnaakk.
Ehelyett ott van a gyorshajtás, a szórakozó fiatalok, és
a közúti balesetek. Tartunk tőlük, és ha megállítanak
az úton egy gépjármű-ellenőrzésre, izgulunk, hogy
mindent rendben találjanak. De miért is? Hiszen
semmi rosszat nem akarnak, csupán próbálják a
munkájukat a lehető legjobban végezni, és ha ez

kisebb-nagyobb büntetéssel jár, azt meg kell tenniük.
Ilyenkor bele se gondolunk, mi mindent köszönhetünk
nekik, micsoda zűrzavar lenne nélkülük. Ambrus
Annával, a bűnügyi osztályon dolgozó, majdnem
általános iskolai tanítónővel és Borsi László rendőr-
főhadnaggyal beszélgettem.
Az igazat megvallva, elég nehéz volt összehozni a
találkozót, hiszen nagyon elfoglalt emberek, és nem
lehet tudni, éppen mikor kapnak fontos riasztást. De
végül feltehettem az első kérdést: mi motiválta őket,
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hogy erre a pályára lépjenek? Kínos csönd...Talán
rosszul kérdeztem? Végül Borsi úr töri meg a csendet. 
- Elég nehéz kérdés – mondja - hiszen főleg a kíván-
csiság vezérelt. Az érettségi után választania kellett egy
hivatást, és mivel régebben még a mostaninál is
kevesebbet lehetett tudni a szakmáról, gondoltam,
megpróbálom. 
Átment a mentális és a fizikai állapotot osztályozó
mérésen (a legtöbben ezen buknak el, nagyon szigorú
a mérce), és a féléves próbaidő alatt valóban meg-
szerette a munkát. Azóta eltelt néhány év, 
rengeteg tapasztalattal gazdagodott!
Egyébként leggyakrabban családi veszekedésekhez és
bajkeverő fiatalokhoz hívják ki őket. Ezért olyan fontos
ebben a szakmában is a csapatmunka, még inkább a
szakágak összedolgozása, mert  a munkák egymásra
épülnek: például, ha egy közúti balesetnél a
helyszínelő rendőrök nem dolgoznak körültekintően,
akkor a felsőbb intézkedések is pontatlanok lehetnek.

Ha va lak i
azt  gondol-
ná ,  hogy
egy  nőnek
jobban meg
kel l  dolgoz-
nia a s ike-
ré r t ,  m in t
egy  fé r f i -
nak, nagyon
téved – állítja
A m b r u s
Anna. 
Arra a
kérdésemre,
hogy mi egy rendőr fő feladata, Ambrus Anna ezt
válaszolta: egy rendőrnek elsősorban konfliktusokat
kell kezelnie.

Kendra Fanni

SSzzíínnhháázzii  éévvaadd,,  ssookk  éérrddeekkeessssééggggeell
AA  BBéékkééss  MMeeggyyeeii  JJóókkaaii
SSzzíínnhháázz  22000088--22000099--eess
éévvaaddoott  aa  mmaaggyyaarr
sszzeerrzzőkknneekk  sszzeenntteellii..
Az évadot szeptember 19-
én egy ingyenesen
megtekinthető nyitó
gálaműsorral kezdik. 
Bemutatásra kerül
Hamvai Kornél:
Lüzisztraté című zenés
komédiája Pinczés István
rendezésében, főszerepben
Dobó Katával, klasszikus
vígjáték lökhajtásos változata
a valóságról. A darab a
békéért emel szót, ahol az
élet igenlése legyőzi a háború
gonosz erőit, ahol a nők
szerelmi sztrájkjától várható
már csak, hogy a férfiak jobb
belátásra térjenek. Premier
október 3-án.
Farkas Ferenc: Csínom
Palkó című zenés történelmi
játéka lesz a színház leg-
nagyobb szabású vál-
lalkozása, a Békés Megyei
Szimfonikus zenekarral, új-
szerű megközelítésben. A
darabot Greifenstein János
állítja színpadra december
12-én. 

Czakó Gábor-Selmeczi
György: Disznójáték. Színmű
sok zenével. Egy ólban négy
disznó, és a kérdés: vajon kit
vágnak le? Egy darab a
hurkáról, kolbászról, árulás-
ról, és egyéb állatira
emberi ügyekről. Rendező:
Fekete Péter. A darabot a

„Kolbászfesztiválhoz” kap-
csolódóan november 4-én
mutatják be.
Szörényi Levente-Bródy
János: István a király-interak-
tív musical cirkuszsátorban. A
Jókai Színház cirkuszsátra egy
nagy stúdiószínház hangu-
latát adja majd. Nézőtér

és játéktér határai össze-
mosódnak. Aki szeretne,
együtt játszhat a színészekkel,
sok zenével, elvarázsolva,
mint a cirkuszban.
Ez a négy darab
tekinthető meg a felnőtt
és az ifjúsági bérlettel.
Újdonság: azon nézők, akik

a zenés színház iránt
érdeklődnek, zenés bérlet
bocsátanak ki, Kaszás Attila
nevével. Kísérleti jelleggel
beindul a stúdiószínházi bér-
letet, ahol három és egy
bonusz előadáson vehet részt
a közönség. Egressy
Zoltán: Sóska, sült krum-

pli, Kiss Csaba: Esti
próba, Pozsgai Zsolt:
Boldogság, gyere haza
című előadásait tekintheti
meg az, aki ilyen bérletet
vásárol, és részt vehet a
Világsztárok éjszakája
sorozaton is, melynek
keretében egy ismert és
elismert művészt
szólóesten lát vendégül a
színház.
A Békés Megyei Jókai
Színház Vígadójában évek
óta a Napsugár Bábszínház
darabjait követhetik kicsik és
nagyok. Idén három gyer-
mek és egy felnőtt előadással
várják a látogatókat. Az
Ármányoz puncs-pancs; A
színek királynője; Naptól
keletre, Holdtól nyugatra -
mind gyermekeknek szóló
darab, de ha valaki késztetést
érez arra, hogy akár csak kis
időre, de újra gyermeknek
érezze magát, menjen el,
nézze meg, garantálom nem
fog csalódni. A felnőtteknek
szóló előadás címe: Man-az
általános én, bemutatója
november 29-én lesz. 

Máté Lilla

DDoobbóó  KKaattaa,,  AA  ddaarraabb  aa  bbéékkéééérrtt  ffősszzeerreeppllőnnőjjee
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SSiikkeerr,,  fféénnyy,,  ccssiillllooggááss
Orsit egyre több újságban láthatjuk…

SSiikkeerr,,  fféénnyy,,  ccssiillllooggááss……..
SSzzeerréénnyyssééggee  eelllleennéérree  ee  hháárroomm    sszzóó--
vvaall  jjeelllleemmeezzhheettő iinntteerrjjúúaallaannyyoomm,,
TTóótthh  BB..  OOrrssii..  

--  MMiikkoorr  kkeezzddttééll    mmooddeellllkkeeddnnii??
- Tavaly nyáron.
--  HHooggyyaann  kkeezzddőddöötttt??  
- Az elmúlt év tavaszán elvégeztem
egy modellképző tanfolyamot
Békéscsabán. Majd nyár elején
beneveztem az Elite modell-
versenyre, ahol az elődöntőig jutot-
tam, de ettől függetlenül munkale-
hetőséget ajánlott az ügynökség
igazgatója.
--  MMeellyyiikk  tteelljjeessííttmméénnyyeeddrree  vvaaggyy  aa
lleeggbbüüsszzkkéébbbb??  
- Az első Joy fotózásomra, a kick-
boxban elért világbajnoki harmadik
helyezésemre, és a miniszteri
k i t ü n t e t é s e m r e ,
amelyet a „Jó tan-
uló, jó sportoló”
kategóriában
kaptam.

--  MMiillyyeenn  úújjssáággookkbbaann  sszzeerreeppeellttééll??  
- A magyar és lengyel Joy-ban,
Glamourban, Cosmopolitanban, a
Nők Lapjában, Wellnesben, és egy
Budapesten most nyílt cukrászda
reklámarca lettem, valamint a
Glamour Stiletto Run reklámar-
caként számos újságban megjelen-
tem, így női magazinokban, Tvr hét
- ben.
--  MMiillyyeenn  eeggyy  ááttllaaggooss  nnaappoodd??  
- A tanulásról szól egy átlagos
napom, esetenként úszásról és
stepről .
--  SSookkaatt  uuttaazzooll  aa  ffoottóózzáássookk  mmiiaatttt??
- Igen, főleg Budapestre.
--  HHooggyyaann  zzaajjlliikk  eeggyy  ffoottóózzááss??  
- Egy átlagos fotózás kora reggeltől
késő délutánig, de sokszor estig is
eltart. A stáb tagjai körbevesznek -
fodrász , sminkes, stylist, fotós és
asszisztense, megrendelő a maga-
zintól - és onnantól kezdve azon
munkálkodnak, hogy a legjobb

képi végeredmény szülessen.
Közben állandóan
igazítják a sminkem, a
hajam és a ruhám. Ha
divatanyagról van szó,
akkor többféle ruhában,
cipőben és ékszerben kell
pózolni a célnak
megfelelően. Közben
alig marad idő pihenni,
enni és inni. A végére
sokszor nagyon elfáradok.
-- MMeegghhaallllggaattjjáákk  aa  ttee
vvéélleemméénnyyeedd  iiss,,  vvaaggyy  mmiinn--
ddeenntt  úúggyy  kkeellll  ccssiinnáálljj,,
aahhooggyy  aa  ffoottóóss  vvaaggyy  ssttyylliisstt
mmoonnddjjaa??
- Mindent  e lmon-
danak ,  hogy  mi t
s ze re tnének  meg-
va lós í tan i , ehhez
kell alkalmazkodnom.
Természetesen az én
véleményemre is
kíváncsiak, szeretnék,

ha jól érezném magam, mert
csak így tudom a legjobb for-
mám adni.

--  HHooggyyaann  ttuuddoodd  öösssszzeeeeggyyeezztteettnnii  aa
ssuulliitt  ééss  aa  mmooddeellllkkeeddéésstt??  
- Köszönöm és hálás vagyok az
iskolámnak és a szüleimnek, akik
teljes mértékben tolerálják a
munkám és segítik is. Össze lehet
hangolni a kettőt, csak okosan kell
csinálni: viszem magammal a ta-
nulnivalót, ha több napos fotózásról
van szó.
--  MMiillyyeenn  iissmmeerrtt  eemmbbeerreekkkkeell
ttaalláállkkoozzttááll  aa  mmooddeellllkkeeddéésseedd  aallkkaall--
mmáábbóóll??  
- Oszkár (a Cool tv egyik
műsorvezetője, mellette elismert
modell), Fenyő Iván (színész).
--  MMiillyyeenn  vvoolltt  aa  ffoottóózzááss  FFeennyyő
IIvváánnnnaall??
- Fenyő Iván kedves, intelligens, jó
humorú. Mindketten jól bírtuk az
órákig tartó pózolást, szusszanás
közben pedig jót beszélgettünk
--  MMiitt  ttaannááccssoollnnááll  aazzookknnaakk,,  aakkiikkeett
éérrddeekkeell  aa  mmooddeellllkkeeddééss??
- Ha éreznek magukban ambíciót
és a testméreteik is megfelelnek a
„követelményeknek”,  akkor semmi
akadálya. 
--  MMiillyyeenn  tteerrvveeiidd  vvaannnnaakk  aa  jjöövvőtt
iilllleettőeenn??
- Sikeres érettségit tenni, majd
felvételizni a Budapesti Corvinus
Egyetemre vagy a Budapesti Gazdasági
Főiskolára. Emellett folytatni szeretném
a modellkedést
Lapzárta előtt kaptam a hírt, hogy Orsi
Görögországból szeptember 15-én
érkezett meg. Izgatottan várom, hogy
legközelebb melyik magazin címlapjáról
kacsint vissza ránk. 

Gali Fruzsina
NNéévvjjeeggyy::

Név: Tóth Brigitta Orsolya
Születésnap: 1991. február 24.
Névnap: október 21.
Hobby: úszás, tánc, olvasás, step
Kedvenc film: Ház a tónál
Könyv: Vavyan Fable- Vis Major
Színész: Johnny Depp
Énekes: Anastacia
Sport: kick-box, tánc
Étel: gyros, lencsefőzelék
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SSmmiinnkk
Vele vagy nélküle?

AA  ssmmiinnkk  kkoorrttaallaann..  MMii,,
lláánnyyookk  mmáárr  sszzáájjfféénnnnyyeell  aa
kkeezzüünnkkbbeenn  jjöövvüünnkk  aa  vviilláágg--
rraa,,  ééss  aalliigg  vváárrjjuukk,,  hhooggyy
eelléégg  nnaaggyyookk  lleehheessssüünnkk  aa
mmiinnddeennnnaappii  ssmmiinnkk
hhaasszznnáállaattááhhoozz..
Jómagam a ter-
mészetesség híve vagyok,
és tudományosan bizonyí-
tott tény, hogy a férfiak
jobban kedvelik a szolid
sminket viselő hölgyeket.
Egy igényesen elkészített
arc még a rosszul induló
napot is feldobja. Egy kis
alapozó, szempillaspirál,
szájfény, és már indul-
hatunk is!
Az erősebb festés nem
ajánlott a hétköznapokon,
hacsak nem akarod
kivívni a tanárok  rosszalló
pillantását. Ráadásul
zavarja a „kilátást”…

A szombat esti partin
azonban lehengerlő
lehetsz a hangsúlyos,
ugyanakkor elegáns
füstös feketére festett sze-
meiddel. De ezt se vidd
túlzásba, ha nem akarsz
úgy kinézni, mint egy
most született pandabébi.

A sminkelésnek van
e g y f a j t a

varázsa.
Ha nem

vagy elég
gyakorlott,
de érdekel

a téma, kérdd
szakember segítségét,
vagy olvass szak-
könyveket! De az is
elég, ha egy, e téren
tehetséges barátnőd
bevezet a színek világába.
Az idei őszi sminktrend-
ben különösen elegáns-

nak számítanak a kont-
rasztos színek: gyümöl-
csös árnyalatok fénylő
ezüsttel, arannyal, ragyo-
gó vörös matt feketével
párosítva.
A XXI. század szép-
ségápolási termékeit la-
boratóriumi körülmények
között tesztelik, biz-
tonságosak,
és ami a
l e g -
fontosabb,
hogy a
g y á r t ó k
törekszenek a
minél természetesebb
a l a p a n y a g o k
használatára. Az AVON
például kijelentette, hogy
nem végez állatkísér-
leteket, kizárólag önkén-
tesek segítségét veszi
igénybe.

A készítmények több-
ségét hál’ Istennek a
hétköznapi ember
pénztárcája is elviseli.
Természetesen van olyan
alapozó, amit soha az
életben nem vennék
meg húszon- egy-
néhányezer forintért,
de azért akad olyan,
aki megteheti. És
miért ne tenné?

Én mindenesetre
maradok a pár ezer
(jobb esetben pár száz
) forintos termékeknél.
Tehát a lényeg, hogy
törekedjünk a ter-
mészetes sminkelésre,
hiszen úgy vagyunk a
legszebbek, ahogyan
megszülettünk. De
azért nem árt egy kis
tuning.:)

Boros Lili

1. A smink megkezdése előtt alaposan tisztítsuk
meg arcunkat a felesleges szennyeződésektől, méreg-
anyagoktól a bőrtípusunknak megfelelő arctejjel, majd
tonizáljunk! 

2. Alapozás előtt ajánlatos vékonyan bekrémezni
bőrünket a hidratálás érdekében, valamint azért is,
hogy megelőzzük a bőr kiszáradását. 

3. Az alapozás a bőrünk színének megfelelő, jó
minőségű alapozóval történjen. Az alapozás szépsége
a természetességben rejlik, ezt pedig vékony, de alapos
fedéssel tudjuk elérni. Ehhez a lépéshez tanácsos
nedves alapozószivacsot használni.

4. A következő lépés a púderezés. A legjobb eredményt
porpúderrel érhetjük el, hiszen ezt nagy ecsettel egyen-
letesen el tudjuk oszlatni az arcon. Eredmény: tartós
smink, matt arc. 

5. Szemöldökceruzával javíthatunk szemöldökünk
hibáin. Vigyázzunk, hogy a hatás itt is természetes
maradjon! Színe legyen azonos a haj-  vagy a
szemöldök színével. 

6. A pirosító élettelivé teszi és formálja arcunkat.
Ügyeljünk, hogy ebből is -  hasonlóan az alapozóhoz -

minimális mennyiséget vigyünk fel! 

7. Mielőtt felvinnénk szemhéjpúderünket, szemceruza
segítségével a szemhéj közepétől a külső sarok felé,
majd visszatérve a középponthoz húzzunk egy vonalat
(kontúrt) a szem belső feléig. Ezzel a lépéssel tartósabb
sminket érünk el. A berajzolt vonalat fültisztító pálciká-
val könnyen el tudjuk dolgozni, így az erős kontúron
finomítani, halványítani tudunk. 

8. A szemhéj festésekor három színt világosat, sötétet
és egy köztest használjunk. A szemhéj belső zugába
vigyük fel a világos tónust,véletlenül se sötétet,mert ez
a legkisebb orrot is nagyítja. A szemhéj külső zugába a
sötétebb árnyalatot, majd középre egy élénk színt.
Végül applikátorral mossuk össze a színek kontúrjait. A
"vadabb" tekintetet eléréséhez, a sötétebb árnyalatot
kifelé és felfelé vigyük fel, esetleg az alsó szemhéj vo-
nalát is kiemelhetjük, például fekete színnel. 

9. A szempilla spirálozás során, a szebb hatás érdekében
jobbra és balra is mozgassuk az ecsetet. Egy nappali sminkhez
érdemes fekete szempillaspirált használni, a különlegesebb
színeket tartogassuk más alkalmakra.

10.Végül jöhet egy kis szájfény, az ügyesebbeknek rúzs
használata ajánlott.

ÍÍmmee  nnééhháánnyy  ttiipppp::
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MMaannuu  CChhaaoo
SSppaannyyoollooss  ddaallllaammookk,,  ffrraanncciiaa
sszzöövveeggeekk,,  eerrősseenn  ppöörrggő ’’rr’’  hhaannggookk..
VVaallóóssáággooss  éélleettéérrzzééss..
Pár szóban összefoglalva ez jellemzi
a spanyol származású Manu Chao
zenéjét (hangsúlyoznám, nem for-
mációról, együttesről, hanem
egyetlen egy személyről van szó).
Meg persze megemlíthetetlen a
King of the Bongo Bong. Tudod,
„mama was queen of the mambo,
papa was king of the kongo; je ne
t’aime plus mon amour”. Na, be-
ugrott?
A 42 éves spanyol származású
José-Manuel Thomas Arthur Chao

gyerekkorában szüleivel Franco dik-
tatúrája elől menekült Párizsba.
1987-ben zenekart alakított
testvérével és unokatestvérével,
ennek neve volt a Mano Negra,
amivel már nemzetközi sikereket is
értek el. A zenekar 1995 körül
oszlott fel. 
Manu Chao franciául, spanyolul,
arabul, portugálul, angolul és wolof
nyelven énekel, egy dalon belül
akár több nyelven is. Sőt, egyik új
dalát – egy sor kivételével – olaszul
írta! Zenéjén több hatás is megfi-
gyelhető: rock, francia sanzon,
salsa, reggae, ska és algír raï.

Dalszövegei a szerelemről, a get-
tókon belüli életről és a bevándor-
lásról szólnak. Legismertebb száma
természetesen a King of the Bongo
Bong, de idén nagy népszerűségre
tett szert a legújabb albumról (La
Radiolina) a Rainin In Paradize és a
Me llaman calle (Utca a nevem)
című szám.
Manu hatalmas zenekarával, a
Radio Bembaval 2002-ben a Petőfi
Csarnokban, tavaly a Szigeten, idén
pedig a Volt Fesztiválon csapott
hatalmas bulit a húszezres közön-
ség nagy örömére.

Boldog Anna

AA  rreeggggaaee  ééss  aa  tteecchhnnoo
RReeggggaaee:: A reggae zene Jamaicában fejlődött ki teljes
egészében. A reggae megnevezés az összes jamaicai
zenére értendő, beleértve a ska, rocksteady, dub,
dancehall s ragga műfajokat is. Hangzásának alapjait
egy különleges ritmus, a „bang” adja. Számaik
leginkább a rasztafarizmusról, szerelemről, szexről és
olykor a társadalom bírálatáról szólnak. A reggae-t
Bob Marley tette világszerte népszerűvé. Híres magyar
képviselői a CopyCon, Ladánybene 27, Re-G és a
Mordenbeet.
Net: www.myspace.com/ladanybene27,

www.reggae.lap.hu

TTeecchhnnoo:: A techno az elektronikus zene fő irányainak
egyike, amely a nyolcvanas évek végétől kezdett
kialakulni. Manapság a techno képviselői már min-
denféle hangszerrel és számítógépes programokkal
dobják fel számaikat. Vokálokat - csakúgy, mint az
ACID -nél - kizárólag effektszinten használnak.
Érdekesség, hogy Amerikában a techno közel egy
évtizedes múltja ellenére még mindig underground
irányzat maradt.
Net: www.myspace.com/marcoremus2

www.ilovetechno.hu,
Nikó

Egy házaspár a ház padlását takarítja,
amikor találnak egy 10 évvel ezelőtti
cipőjavításról szóló cédulát, amit nem
váltottak ki. Jót mulatnak rajta, és
próbálnak visszaemlékezni, melyikük
hagyta ott a cipőjét a cipésznél.
- Mit gondolsz, megvan még az a
cipő? - kérdezi a férj.

- Nem tudom,
talán utána
kellene járni.
A férfi gyorsan
autóba ül,
elszal-

ad
a

cipészhez, és bemutatja a cédulát.
Nagy meglepetésére a cipész tényleg
hátramegy a műhelybe, és keresni
kezdi. Kis időmúlva azonban üres
kézzel jön vissza:
- Sajnos, csak csütörtökre lesz kész.

*
Férfi odalép egy fagyizó nőhöz:
- Nem szeretném, ha félreértene, de
nyalhatnék egyet?
Nő nyújtja a fagyit... A férfi felsóhajt:
- Félreértett... 

*          
Szex után az ágyban. Feleség:
- Kire gondolsz?
Férj:

- Nem ismered.
*

A Mikulás megy az etiópokhoz.
A gyerekek nagyon örülnek
neki:

- Mikulás, Mikulás, de jó hogy jöttél,

már három hete nem eszünk
rendesen.
- Nem esztek rendesen? Akkor csokit sem
kaptok!

*
- Mit csinál a magyar futball-válogatott,
ha megnyerik a foci VB-t?
- Kikapcsolják a Playstation-t.

*
- Doktor úr, segítsen rajtam, erős has-
menésem van!
- Citrommal próbálkozott már?

- Persze, de ha kiveszem, ismét
hasmenésem van!

*

Fogadjon
örökbe Terry
Black!


