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Gazdag Erzsi: Itt a farsang 

Itt a farsang, áll a bál, 

keringőzik a kanál, 

Csárdást jár a habverő, 

bokázik a máktörő. 

Dirreg, durrog a mozsár, 

táncosra vár a kosár, 

A kávészem int neki, 

míg az őrlő pergeti. 

Heje-huja vigalom! 

habos fánk a jutalom. 

Mákos patkó, babkávé, 

értük van a parádé. 

 

Nagyszé ási Czabá  Sa u Általá os Iskola 

Rajz: Huber Maja  



 

 

 

 

Február 3-5 között az Országos Diákparlamenten vettünk részt, amit Székesfe-
hérváron rendeztek meg. Az ország minden pontjából érkeztek a küldöttek, ösz-
szesen 267-en. Első nap délután plenáris ülésen szavaztuk meg a napirendi pon-
tokat. Ezt követte a négy fórum melyek közül lehetett választani: köznevelési, 
digitális oktatás, szakképzési, felsőoktatási. Én a köznevelési fórumot választot-
tam. Ezeken a programokon kérdéseket tehettünk fel, véleményeket kérhettünk 
az előadóktól a választott témával kapcsolatban. Másnap szekcióülésen beszéltük 
meg az iskolákban felmerülő problémákat. Ezeket megfogalmaztuk és tovább 
küldtük a szerkesztőbizottságnak, akik az ajánlás tervezetét készítették el ebből. 
Aznap este szabad programok voltak, lehetett slam poetryt hallgatni, just dancez-
ni, PIXA koncertezni… stb. Végül az utolsó nap záró plenáris ülésen megszavaz-
tunk az ajánlás tartalmát, ami 50 pontot foglal magába és amelyeket az oktatás-
irányításnak figyelembe kell vennie.  

          Péter-Szabó Edina 

Az Országos Diákparlamenten jártunk! 
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18-19 éves főiskolások, akik évek óta együtt zenélnek. Az utóbbi időben egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend a budapesti FLATBAND. Bejártak már számos budapesti klu-
bot, játszottak már az Akvárium klubban, az A38-on, de a Budapest Park vendégei is 
voltak már. Dallamos elektronikával kevert pop-rock zenéjükre számos befutott zene-
kar is felfigyel. A részletekről a zenekar gitárosát Fehér Hollót kérdeztem. 

Kérlek, mutasd be röviden a zenekart! 

Mi vagyunk a FLATBAND. Környezet tudatos pop-rockot játszunk. Röviden: egy iskolába 
jártunk, itt ismertük meg egymást, azóta is barátok vagyunk. Nagyon sokat játszottunk egy 
Guitar Hero nevű játékkal, majd egyik nap az énekesünk (Matyi) mondta, hogy menjünk el 
egy próbaterembe és zenéljünk. Hangszeren játszani senki sem tudott, én (Holló) és Bálint 
nagyjából tudtunk gitározni, mert jártunk zenesuliba. Az évek alatt végül megtanultunk 
hangszeren játszani és tovább képeztük magukat. 

Mikor kezdtetek el zenélni és ki/mi volt rátok hatással? 

2009-ben mentünk el először próbálni. 11 évesek voltunk, amikor felvetődött az ötlet, hogy 
zenéljünk. A kezdetekben nagyon különböző volt a zenei ízlésünk. Hallgattunk minden szó 
szerint, én pl.: nagy Eminem rajongó voltam, Matyi akkor a Metallica-t szerette, Tibi az AC/
DC-t, Bálint, ha jól emlékszem a Green Dayt. A kezdetek óta mi is nagyon sokféle stílust 
bejártunk, de még így sem vagyunk teljesen kiforrottak. Ezután, ahogy mi is, a zenei ízlé-
sünk is változott. Amit mondhatok egységesnek, hogy Rise Against volt az egyik meghatá-
rozó példaképünk. Részben miattuk lettünk vegetáriánusok és Straight Edge-k (utóbbi azt az 
életmódot jelenti, amikor egyáltalán nem iszol alkoholt, nem cigizel, nem élsz semmilyen 
tudatmódosító szerrel… stb. Szerk.) Igazat megvallva, én ebből már egy éve kiváltam, de 
most is azt gondolom, hogy a legfontosabb a mérték.  

Mi ihlette a zenekar nevét? 

A kezdetekben 11 évesen, körülbelül eddig terjedt az angoltudásunk. Úgy gondoltuk, hogy 
ez király vagy éppen „menő”. Később úgy voltunk vele, hogy majd a zene adja, hozzá a ké-
pet. Belegondolsz, az AC/DC se olyan király név, ha nem tudod, mi van mögötte. 
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 Mi mondanivalója van a dalszövegeiteknek? 

Visszautalva a Rise Againstre és a vegánságra, a fő mondanivalónk a tudatos életmód, az álla-
tok védelme és a környezettudatosság továbbá társadalmi problémákkal is foglalkozunk. Olyan 
dolgokkal szeretnénk foglalkozni, ami minket is érint. Ezekből a témákból nyerünk ihletet majd 
a dalszövegeinkbe is belefoglaljuk. Szerencsére egyre többen egyetértenek velünk és támogat-
nak minket.  

Márciusban jelenik meg az első albumotok, mit lehet erről tudni? 

Tavaly év végén rögzítettük a lemezünket a gyulai NoSilence stúdióban. Mire lehet számítani? 
Magyar lesz. Stílusban sokat változtunk, pop zenét akartunk csinálni. Hamarosan hallható is 
lesz. Címen még nem gondolkodtunk, de a borító már megvan. Jelenleg a MamaZone kiadó 
alatt futunk, hogy ez később is így lesz-e az rajtuk is múlik, meg azon, hogy alakul a mi jövőnk. 
Sokat köszönhetünk nekik, de főleg Holler Franciskának, aki  egy éve a menedzserünk és dol-
gozik velünk. Aki szeretne, az megtalálhat minket, a különböző média megosztó oldalakon, 
illetve a  Viva Tv, Petőfi rádió, stb. oldalain, valamint néhány újságcikkben is találkozni ve-
lünk. Jelenleg egyetemre járunk, mellette zenélünk és turnézunk (májusban Szarvason is hall-
hatóak leszünk). Ami a legfontosabb, hogy szeretjük, továbbá jó visszajelzéseket is kapunk, 
úgyhogy sokáig szeretnénk még csinálni.  

 Köszönöm az interjút! 

 

Készítette: Bangó Anna 
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Beszámoló 

Az OrosCafé-nál jártunk 

Iskolá k suliújság szerkesztői ek lehetőségük adódott, hogy egy délutá t el-
töltse ek az OrosCafé stá já ál. Sok érdekes és hasz os progra a  vehettü k 
részt, elyek a fejlődésü ket is szolgálták.  
Belekukka thattu k a tévézés titkai a, ajd egtapasztalhattuk, hogy ilye  
egy tévé e o dó u kája. Idege vezető k Melega Krisztiá  saját él é yei  
keresztül is ertette eg velü k a édia világá ak rejtel eit. Ezutá  a szerkesz-
tőség irodájá a e tü k át ahol a stúdió részleg e  eg éztük, hogy hol és i-
ké t dolgoz ak a vágók és ha gte h ikusok.  Be utatták, hogy ilye  egy új-
ságíró u kája, és ilye  lehetőségek áll ak re delkezésü kre e e  a szak á-

a .    
Összegezve egy re dkívül jó, érdekes, izgal akkal teli délutá t tölthettü k el. 
Köszö jük Melega Krisztiá ak, hogy evezetett i ket a édia rejtel ei e. 

B. A a, K. Pa a, P. A géla, J. Tí ea, N. Zsófia, M. Vivie  
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A címlapra a verset gyűjtötte: Ura  Letí ia 

A címlaprajzot készítette: Hu er Maja 

A cikkeket írták: 
Ba gó A a 

Ková s Pa a 

Nag  Zsófia 

Jávor sik Tí ea 

Prokop A géla 

Mol ár Vivie  

Péter-Sza ó Edi a 

Tipográfia: 
Bakos Al ert 

Ko z Krisztiá  

Stefá  Rola d 

Tra ak Ale  

A ár iusi szá  alkotói 


