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DJ

STERBINSZKY MINEA

MYNEA
ALIAS

INTERJÚ

Sterbinszky Mineával, alias DJ MYNEA-val is készítettünk egy 10 kérdéses interjút.
Minea elárulta nekünk, hogyan tudta a munkát összeegyeztetni a tanulással,
ki a példaképe, valamint hogyan ragadta meg a lemezlovasság világa.
Melyik középiskolába jártál? Milyen
diáknak számítottál? Mynea: A szentendrei
Ferences Gimnáziumba jártam. Azon diákok
közé tartoztam, akik mindig kilógtak a sorból,
mert mások voltak. Követtem az álmaimat,
amiket Apával karöltve valóra is váltottunk.
A tanulmányaimat viszont mindig előtérbe
helyeztem. Természetesen nálam is voltak
olyan tantárgyak, amelyekből néha egy-egy
rosszabb jegy is becsúszott... de kinél nem?!
Igyekeztem mindig különválasztani a tanulást a szórakozástól. Amikor nekiálltam tanulni, akkor csak arra fókuszáltam és próbáltam
kizárni a külvilágot. Az utolsó két gimnáziumi évemben már fellépéseim is voltak, hol

Apával, hol pedig szólóban. A fellépések, a
zenélés, az éjszakázások pedig nem mentek
a tanulás rovására. Ennek hála még jobban
megtanultam beosztani az időmet.
Volt kedvenc tantárgyad? Valamint olyan,
amit szíved szerint egy életre kihagytál
volna? Mynea: A kedvenc tantárgyam a
történelem volt. Mindig is érdekesnek és
izgalmasnak találtam. Érdekelt a történelmünk, érdekelt, hogy mit vittek véghez az
őseink azért, hogy most itt ülhessek és ezt
a szöveget írhassam. Igen, van! A kémia és
a fizika. Sajnos ezeket a tárgyakat annyira
nem szívleltem.
KO Z M A G . H U
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Mindig is vonzott a lemezlovasság világa?
Mióta érzed magadénak ezt az utat?
Mynea: Igen, számomra ez szerelem és nem
tudnám enélkül elképzelni az életemet. Kislány koromban, amikor Apukám stúdiózott
lementem hozzá és hatalmas szemekkel
figyeltem mit, hogy csinál. Ahogy szoktam
volt mondani, én a babák helyett a stúdiót
választottam. Az idő múlásával pedig már
volt, amikor egyedül baktattam a stúdióba
és kezdtem el tevékenykedni, igaz akkor
még fogalmam sem volt, hogy mit csinálok. Ha meglennének azok a hangfájlok,
amiket akkor alkottam, hát elég mókás
lenne visszahallgatni. Édesapám eleinte
ellenezte, hogy én is ezt a pályát válasszam,
mert pontosan tudja, hogy nem veszélytelen. Azonban egy idő után feladta, mert
rájött, hogy nem tud lebeszélni róla, hisz ez
az álmom. Elkezdett komolyabban tanítani
és gyakorolni velem. Mixeket gyártottunk,
zenéket írtunk. Számomra a mai napig felfoghatatlan dolog, hogy ez velem történik.
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Mérhetetlenül hálás vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek és, hogy az Apukámat
tudhatom a tanáromnak. A fellépések közben teljes mértékben önmagamat adhatom
és egy lehetek a közönséggel.
2019-ben jelent meg az első zenéd, a “Speed Dial”. Mi ihlette a zenét? Mennyi ideig
tartott megvalósítani? Mynea: Pontosan!
Johnnyval Facebookon ismerkedtünk meg,
meghallgattam pár dalát és teljesen beleszerettem a hangjába. Apával felkértük, hogy
énekeljen az első zenémben, amire nagy
örömömre igent mondott! Nagyon-nagyon
élveztem a vele való stúdiózást, forgatást.
Édesapám segített az alap elkészítésében, amelyhez Johnny kreált egy szuper
szöveget és énekdallamot. A közös munka
gördülékenyen ment. Számos stúdiózás,
egyeztetés után pedig elérkezett a forgatás.
A forgatás 1 napon át, reggeltől estig tartott
Budapesten. Hálás vagyok, hogy egy ilyen
jó csapattal dolgozhattam.
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A “Speed Dial”-ben van egy közreműködő Johnny K. Palmer személyében. Ha
bárkivel készíthetnél közös zenét, akkor ki
lenne az a személy?
Mynea: A külföldiek közül Travis Scottal, a
hazai előadók közül elsősorban ByeAlexszel.
Melyik volt az a fesztivál/ szórakozóhely,
azaz buli, amelyik nálad az első helyre
került? Mesélnél arról a fellépésről?
Mynea: Nem tudnék csak egyet kiemelni.
Számos emlékezetes bulit tudhatok már
magam mögött. Szuper fesztiválok, szuper
szórakozóhelyek. A kedvenc fesztiváljaim
közé tartozik például a Tatai Víz, Zene,
Virág Fesztivál. Számomra az volt az első
nagy színpados fellépéseim egyike, amelyen
Apával léptem fel. Sose felejtem el. Már a
fellépés előtt nagyon izgultam, órákkal az
indulás előtt startra kész voltam. Napokon
át kutattam szuperebbnél szuperebb zenék
után erre a bulira és talán el se hittem, hogy
ez velem történik. Amikor megérkeztünk
a helyszínre és megláttam azt az óriási
tömeget... gondolhatjátok mit éreztem! Az
izgalom és az adrenalin megsokszorozódott.
Amikor a színpad előtt álltam még mielőtt
felmentünk volna Apa megölelgetett és
mondta, hogy büszke rám. Számomra a legnagyobb dicséret az, amikor Apa azt mondja
büszke rám. Irány a színpad! Akkora bulit
csaptunk!!! Imádtam. Leírhatatlan az érzés,
amit akkor éreztem! Rengeteg buliról tudnék még mesélni, ami ilyen jól sikerült.
6

KO Z M A G . H U

Van példaképed?
Mynea: Igen, az Apukám.
Ha nem lemezlovasság világában lennék,
akkor mi enne a foglalkozásod? Van olyan
meló, amit egyáltalán nem csinálnál?
Mynea: Jelenleg a Budapesti Gazdasági
Egyetem Külkereskedelmi Karára járok és
azon belül is kommunikáció médiatudomány szakra. Mindig is érdekelt, vonzott a
média világa. Talán a műsorvezetés még az,
amit szintén magaménak tudnék érezni.
Egy fesztiválról hazafele megtalálod
Aladdin csodalámpását a benne rejlő
Dzsinnel. Felajánl három kívánságot
Neked. Mi lenne a Te három kívánságod?
Mynea: Első kívánság: Legyen még 3 kívánságom. :)
Mit üzensz a középiskolás olvasóinknak?
Mynea: Soha ne adjátok fel az álmaitokat!
Tegyetek meg érte mindent! Szorgalom, tanulás, kitartás, alázat és tisztelet! Remélem
hamarosan találkozunk és egy hatalmasat
tudunk együtt bulizni!

Varga Attila
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MISKOVITS

MARCI
INTERJÚ

Hazai televíziózásban főként Random Marciként vált népszerűvé. Miskovits Marci,
napjaink egyik legsokoldalúbb fiatalja a Közmagnak is adott egy exkluzív interjút.
Mesélt sulis időszakáról, karrierjéről, illetve van egy fontos üzenete nektek, diákoknak!
Tartsatok velünk :)
Melyik középiskolában töltötted a mindennapjaidat? A rendbontók vagy a jó tanulók
táborát erősítetted a középsuliban?
Marci: A középiskolai éveket a Kölcsey
Ferenc Gimnáziumban kezdtem, majd onnan
egy év múlva eltanácsoltak rossz eredmények és magatartásbeli problémák miatt... :D
Gondolom ebből sejthető, hogy inkább a
rendbontók közé tartoztam. Ezt követően a
Zrínyi Miklós Gimnáziumban tanultam pár
évet, de végül egy esti gimiben szereztem
meg az érettségit a sok elfoglaltságom miatt.
Sulis éveid legnagyobb csínytevése,
amit velünk is szívesen megosztasz?
Marci: Nem voltam nagyon csínytevős.
Inkább nagyszájú, poénkodós, az „osztály
10
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bohóca” szerepben voltam, aki mindig
csinálta a hangulatot függetlenül attól, hogy
épp szünet vagy tanóra volt.
Kimondottan fiatalon belecsöppentél a
riporterkedés rejtelmeibe. Mesélnél a
kezdetekről? Magadtól kezdtél el ezzel foglalkozni, vagy ösztönzött esetleg más erre?
Marci: Abszolút magamtól kezdtem el
foglalkozni ezzel és ezt mindenhol elmondom, hogy nekem a családomban egyáltalán
nincs tévés vagy épp művészeti szférában
dolgozó szereplő. Az akkori TabuTV.hu
online csatornánál kezdtem a pályafutásomat, ahonnan sikerült folyamatosan feljebb
lépkednem a ranglétrán. Több évnyi kitartó
munkának köszönhető ez.
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Rengeteg műsorban jelentél meg mint
szereplő, vagy műsorvezető. Melyik volt
számodra a legélvezetesebb adás?
Marci: Nem tudnék egyet kiemelni, mert
tényleg rengeteg jó élményem van műsorokkal kapcsolatban. Én ahova elmegyek
szerepelni vagy műsorvezetőnek, azokkal
mindegyikkel tudok azonosulni, valamiért
jónak tartom őket. Ha mindenféleképpen ki
kellene emelni párat, akkor a TV2-n futó Star
Academy Backstage kísérőműsorom volt
izgalmas és mondjuk a VIVA Cometek anno.
Forgatásokon biztos hogy akad egy-egy baki.
Volt olyan eset, ami a mai napig megnevettet téged mikor visszagondolsz rá? Marci:
Szerencsére a bakikat inkább viccesen fogom
fel, minthogy rájuk feszüljek. Ha bakizom is elütöm egy poénnal, egy szórakoztató műsorba
ez belefér és szerintem a karakterem is ilyen.
Van példaképed? Marci: Konkrét példaképem nincs. Olyan emberek, akikre felnézek,
inspirálnak vagy elismerek viszont annál
inkább. Ha a műsorvezetést nézzük akkor
Friderikusz Sándor, Sebestyén Balázs,
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Till Attila és talán még Majka is, ha zenész
akkor sokkal több.
Zene világában is megmutattad tudásod.
Melyik szféra tetszik jobban? Inkább
zenéléssel vagy műsorvezetéssel foglalkoznál életed végéig? Marci: Mindig
megkapom ezt a kérdést és mindig ugyan
azt tudom válaszolni: Szerintem nem kell
válasszak, mert a kettő pont jól megfér egymás mellett és akár még építeni is tudja a
másikat. A legjobb példa erre itthon tényleg
Majka, aki mára már ugyanannyira egy
profi tévés műsorvezetőnek számít, mint
zenésznek.
Mi lennél még szívesen az életed során?
Ha nem lenne a televíziózás, akkor mi lenne a foglalkozásod? Marci: Kevesen tudják,
de nagyon sok egyéb dologgal foglalkozom
a műsorvezetés és a zenélés mellett. Az évek
alatt alapítottunk egy kreatív csapatot, akikkel hál’ istennek nagyon sok felkérésünk
van. A háttérben dolgozom rendezőként és
gyártásvezetőként is, azokat is ugyanannyira élvezem, mint a képernyőzést.
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Folyton kell valami, amivel el tudom foglalni magam és le tudom vezetni a kreatív
energiáim.
Megtalálod Aladdin csodalámpását a
benne rejlő Dzsinnel. Olyan nagylelkű a
Dzsinn, hogy lehet három kívánságod.
Mi lenne ez a három kívánság? Marci:
Röviden: egészség, család, szakmai sikerek.

Mit üzensz a középiskolás olvasóinknak?
Marci: Próbáljanak arra fókuszálni az iskolában, ami megy és viszonylag hamar kitalálni, hogy mivel szeretnének foglalkozni az
életben. Legyenek kitartóak, céltudatosak,
alázatosak. Ami nem megy ne letörje őket,
hanem a minimumot teljesítsék belőle és
erősítsék azt, ami alapból is érdekli őket,
vagy megy nekik.

Varga Attila
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A JÖVŐ MUNKÁI

A hatalmas érdeklődés miatt elhoztuk nektek újra a Jövő munkái c. rovatunkat.
Előző lapszámunkban ismertettünk veletek több melót is, amik a nem is olyan távoli
jövőben már végezhetőek lesznek. Ám akkor nem fogytunk ki az ötletekből és van a
tarsolyunkban pár fantasztikus munka még, amiket most be is mutatunk nektek.
1) Klímaváltozás-visszafordító szakember
Az idő haladtával szükségünk lesz olyan
kutatómérnökökre, akik képesek lesznek vis�szafordítani a klímaváltozás okozta hatásokat. Ilyen egyszerű, de mégis nagyon hatásos
megoldás lehet például egy hatalmas ernyő
felhúzása, amely visszaveri a napsugárzást.
Ilyen és ehhez hasonló megoldásokra fogják
alkalmazni ezeket a szakembereket.
2) Memóriabővítő sebész
Viccesen hangozhat ez az egész. Kicsit úgy
is kell elképelni, mintha plusz tárhelyet vásárolnál a telefonodba. Orvostudomány által
előtérbe fognak kerülni olyan szakorvosok,
akik arra specializálódnak, hogy az emberi
agy több információt tudjon eltárolni. Amikor az agy információ befogadási kapacitása
eléri a maximumot, akkor ezek az orvosok
fognak a segítségünkre lenni, hogy még több
információt el tudjunk raktározni.

3) Függőleges gazdálkodó
Ez már félig kialakult szakág, viszont van
még hova fejlődnie. Olyan nagyvárosokban
valósítható meg a legjobban, ahol rengeteg
magas épület található. Ezen épületek oldalán létrehozott függőleges kertek jelentősen
megnövelnék a növénytermesztést. Az ilyen
területen gazdálkodóknak érteniük kell
számos tudományterülethez, a mérnöki tudományokhoz, valamint a kereskedelemhez is.
4) Felesleges adatkezelő
Nagyon sok haszontalan, felesleges információt tárolunk az eszközeinken. Erre a célra
szakosodnak az ún. Felesleges adatkezelő.
Az ő feladatuk közé tartozna, hogy ezen
haszontalan adatoktól a lehető legbiztonságosabb megszabaduljanak. Lehetőleg úgy,
hogy ezeket a törölt infókat ne lehessen
lenyomozni, esetlegesen ellopni.
Reméljük tetszettek ezek a munkakörök
nektek. Lehet, hogy pont közületek fognak kikerülni ezek a profi szakemberek. Hamarosan
jelentkezünk újabb frenetikus melókkal.

Bohnicsek Alex
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LÉKAIKISS
RAMÓNA
INTERJÚ

Fotó: PHDR Communication Kft.

Hazai televíziózás egyik kedvenc színészével, műsorvezetőjével is sikerült egy remek
interjút készítenünk. Sokunk kedvence, Lékai-Kiss Ramóna elmesélte, hogy hova járt
középiskolába, miként csöppent a televíziózás világába, illetve balatoni lány révén a
horgászás során kifogott aranyhaltól kapott kívánságait is megosztotta velünk.
Hol végezted a középiskolás tanulmányaidat? Milyen diáknak számítottál?
Ramóna: Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem. Ez az iskola
akkoriban a veszprémi Várban helyezkedett
el. Meghatározó élmény volt egy több száz
éves várba járni suliba. Az érdekessége még
az volt az én középiskolai időszakomnak,
hogy a harmadik osztályt követően az utolsó
évemben magántanuló lettem. Ennek annyi
volt az oka, hogy 17 évesen kerültem be a
Barátok Köztbe. Csak az időszakos vizsgákra mentem viszsza az iskolába, de hál’
istennek nagyon jó volt az osztályközösség.
Együtt tudtunk bolond ballagni, érettségizni. Egyrészről sajnálom, hogy a negyediket
18
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már nem velük tölthettem, másrészről
pedig egy olyan lehetőséget kaptam az élettől, amire akkor ott úgy éreztem, hogy nem
szabad nemet mondani.
Ami nagyon érdekelt, azt előszeretettel
tanultam, ami pedig nem, ott örültem, ha
görbült a jegyem. :) Főként humán beállítottságú embernek számítottam a középiskolában. Érdekes, hogyan kapcsolódik
ehhez a közgáz. Mindig is érdekelt, illetve
édesapám úgy gondolta, hogy akármi is
lesz belőlem, legyen egy rendes szakmám
is. :) Ezért indultam el ebbe az irányba, de
egyáltalán nem bántam meg, viszont most
semennyire sem látom magam előtt, hogy
valaha ezen a pályán helyezkednék el.

KÖZÉPISKOLÁSOK MAGAZINJA

Fotó: TV2

Mindig is a televíziózás világa vonzott
téged? Felmenőid között volt olyan, aki
szintén a televíziózásban dolgozott?
Ramóna: Legjobb tudomásom szerint a felmenőim között soha sem volt olyan, akinek
a színpadhoz bármiféle módon, formában
köze lett volna. Gyermekkoromban már kimondottan érezhető volt, hogy nem vagyok
egy félénk kislány.
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Fotó: TV2

Melyik tantárgyat hagytad volna ki az
órarendedből, és melyik volt az, amelyik
többször is szerepelhetett volna?
Ramóna: Fizikát mindenképp lehúztam volna, hacsak nem arról szól minden óra, hogy
kísérletezünk. Annyira nem élveztem — nem
megbántva a tanáromat. Mondtam, hogy
humán beállítottságú vagyok, így a magyarból és a történelemből állhatott volna az
egész napom. Akadt viszont egy különleges
tantárgy, a földrajz. Soha nem gondoltam
volna kisgyerekként még szakközép előtt,
hogy a földrajz lesz a kedvenc tárgyam.
Hatalmas szerepe volt ebben a tanáromnak.
Egy fantasztikus, régi vágású úriember volt,
aki egyszerűen megszerettette velünk ezt a
tantárgyat.

Szerettem a középpontban lenni, szerettem
szerepelni. Kazinczy szépkiejtési versenyekre is jártam, a közgázban a színjátszónak is a
tagja lehettem, ahol játszottam és rendeztem is. Zongoráztam, énekelni tanultam.
Egész egyértelmű volt, hogy vonz ez az
egész, de hogy kifejezetten mi szerettem
volna lenni, azt így akkor még nem tudtam.
Mai napig azt gondolom, hogy le a kalappal
azon fiatalok előtt, akik már 16-17 évesen
tudják, hogy merre veszik az irányt.
Én próbálgatni akartam a szárnyaimat, aztán a sors fintora, hogy jött a Barátok Közt.
Ha ez nincs, akkor még az is lehet, hogy
megpróbálom a színművészetit. De nem így
történt. :) Eltelt három év és 20 éves koromban megkérdezte egy újságíró, hogy “Ez a
Te utad?”, erre pedig azt feleltem, hogy
“Fogalmam sincs. Nagyon élvezem, szeretem ezt a munkát, de nem tudom.” Majd mikor életem első színdarabját kaptam (Cseke
Péter rendezésével a Vidám kísértet c.
darab), akkor a premier után egyértelműen
tudtam a választ, hogy igen, ez az én utam!
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Több sorozatban is és tv-s műsorban is lehetőséget kaptál. Melyik volt életet eddigi
legjobb tv-s szereplése? Miért pont az?
Ramóna: Úgy fogalmaznék, hogy életem
legmeghatározóbb karaktere és szereplése
az a Barátok Köztben volt, ez kétségtelen. Itt
nőttem fel, itt lettek új barátaim, szerelmek,
csalódások, nevelés, rengeteg anyám-apám,
testvérem. Ez lett a második otthonom. Itt
váltam felnőtté.
Van valamilyen vicces sztorid, bakid esetleg egy-egy felvételről, élő adásról, amit
szívesen megosztasz velünk?
Ramóna: Nem is bakit emelnék ki, hanem
életem egyik legviccesebb történetét. Amikor Veszprémről Pestre kerültem és elkezdtem dolgozni, akkor XIII. kerületben laktam
albérletben. A sorozatban a karakterem
éppen elszökött — mások azt hitték, hogy elrabolták. Mikor magánemberként kimentem
a Lehel piacra vásárolni, akkor a kofák kihívták rám a rendőröket, hogy megvagyok,
előkerültem. Ki is jöttek a biztosurak, ahol
tisztáztam magam, hogy én megvagyok,
minden okés velem, csak a karakterem tűnt
el, amit játszom egy sorozatban. Ezt a mai
napig emlegetem, annyira vicces szituációja
volt az életemnek.

Van példaképed?
Ramóna: Sok példaképem van, de akit
kiemelnék az Édesanyám. Neki köszönhetek
mindent. Ő volt annyira erős és mondta
azt, hogy vágjunk bele, csináljuk. Hozott
egy döntést értem, és amit végig csinált az
életben, arra én nagyon felnézek.
A mindennapi teendőid mellett jól helytállsz a social média világában is. Melyik a
kedvenc platformod? Ezeket az oldalakat
egyedül kezeled? Mennyi időt töltesz el az
internet világán naponta?
Ramóna: Szerintem sajnos többet töltök
ott, mint kellene. Bár mióta megszületett a
kisfiam, azóta a telefon nincs olyan sűrűn a
kezemben.
Fotó: TV2

Ha nem ebben a szférában dolgoznál,
akkor milyen munkát tudnál elképzelni
magadnak? Van olyan, amit semmiképp
sem végeznél?

Ramóna: Valamilyen formában az emberekkel kapcsolatban lennék. Ahogy feltetted
a kérdést, egyből a vendéglátás jutott
az eszembe. Itt azt gondolom érzelmet
gyakorolhatok, valamint rám is érzelemmel
hatnak. Tény, hogy nem egy színpad, de
egy nagyon hasonló platform. Lehet furán
hangzik, mivel két külön műfaj, de ott sem
mindegy, hogy milyen a pedagógia, hogyan
veszel részt az egészben. Amiben viszont
egyáltalán nem helyezkednék el, az az
eredeti szakmám, a mérlegképes könyvelő.
:) Ez az, amit nem látok magam előtt, ennél
sokkal szabadabb, mozgékonyabb ember
vagyok. Azt hiszem az irodai munka nem
nekem való.
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Biztos zenehallgatásra is használod a netet. Milyen típusú zenéket szeretsz hallgatni? Hazai vagy inkább külföldi előadókat
preferálod jobban?
Ramóna: Ez hangulat függő. A Family
Guy-ban Peter-nek van egy jópofa jelenete,
ahol vezet és az egyik pillanatban elindul
egy vidám szám, ahol mosolyogva énekel,
majd 2 másodperc múlva egy siratós zene,
ahol zokog a kocsiban. Engem pontosan
így kell elképzelni, ilyen hatással vannak
rám a zenék. Magyart és külföldit egyaránt
hallgatok, de ha bulizunk, akkor mindig a
hazai dalok érvényesülnek.
A régi ’90-es évektől egészen a mai zenékig
mindegyiket nagyon szeretem. Fantasztikusak a magyar alkotók és szerzeményeik.
Családdal pihenés alkalmából elmentek
horgászni. Sikeresen kifogod az aranyhalat, amely teljesíti három kívánságod.
Miket kívánnál tőle?
Ramóna: Ha vicces szeretnék lenni, akkor
azt kívánnám, hogy legyen még 100 kívánságom. De komolyra fordítva a szót az első
kívánságom, hogy egészségesek legyünk.
Ez a legfontosabb. A második egy nagyon
romantikus, csepegős kívánság lenne. Ha
már egymásra találtunk, a férjemmel akkor
éljük le együtt az életünket boldogságban,
szeretetben. A harmadikat pedig megtartom
későbbre.
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Fotó: TV2

Megpróbálunk tudatosan figyelni arra, hogy
kevesebbet mobilozzunk. Például amikor
leülünk az asztalhoz enni, akkor szigorúan
nincs telefon, semmilyen formában, ez az én
szabályom. A férjem szabálya pedig, ha egy
szuper filmet vagy sorozatot nézünk a tvben, akkor sincs telefonozás. A social media
felületeimet egy az egyben a kezdetektől
én kezelem. Ezek nem is működhetnének
máshogy. Mondjuk abban az esetben, ha én
lennék Julia Roberts, akkor lehet megkérnék valakit, hogy segítsen. :) Az Instagram a
kedvencem, majd jön a Facebook. Nagyjából
ez a két platform az, ahol én megtalálható
vagyok.

Mit üzensz a középiskolás olvasóinknak?
Ramóna: Legyetek bátrak! Ne féljetek a
kudarcoktól! Ha tehetitek és van rá lehetőségetek, akkor próbálkozzatok nagyon sok
féle területen! Ha valami nem megy, nem
baj. Rájöttök, hogy az nem a ti pályátok és
tovább mentek. Csak így fog kiderülni, hogy
mi az, ami igazán boldoggá tesz titeket az
életben. Persze tisztelet a kivételnek, aki
rögtön megtalálja az álom munkáját.

Bohnicsek Alex

Fotó: TV2
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INTERJÚ

TROLL
FOCI
Egy Facebook oldal, amit azért hoztak
létre, hogy saját magukat szórakoztassák.
Mára-már az ország egyik, hanem a legismertebb oldal lett a TrollFoci. Levi, a TF
egyik alapítója mesélt nekünk létrejöttükről, valamint saját sulis időszakáról is.
Milyen diáknak számítottál a középiskolában? A rendbontók, vagy a mintatanulók
táborát erősítetted? Levi: Mindkettőt.
Ha nem is voltam mintatanuló, a jegyeim
általában jók voltak. A közösségi munkából
mindig aktívan kivettem a részemet: szerkesztettem iskolaújságot, sulirádió műsorvezető voltam, az énekkar tagja is voltam,
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kisebb színházi darabokban is részt vettem.
Egyszóval nem az a gyerek voltam, aki reggel bement az iskolába és ahogy kicsengettek az utolsó óráról, rögtön hazament.
Volt olyan tantárgy, amit ki nem állhattál?
Milyen csínytevéseket vittél véghez a
suliban? Levi: A matekot ki nem állhattam,
most sem szeretem sajnos. A csínytevéseim
listája végtelen, nem szeretnék ötletet adni
az olvasóknak. Hetente álltam az igazgatóhelyettes úr előtt, de az volt a nagy szerencsém, hogy a város csapatában fociztam, a
dirihelyettes meg nagy futballrajongó volt,
így mindig megúsztam a büntetéseket.
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2012-ben alapítottátok meg a TrollFocit. Mi
volt az alapkoncepció? Gondoltátok, hogy
ekkorára kifogja nőni magát az egész? Mind
hazai, mind külföldi bajnokságokat nyomonköveted? Levi: Semmilyen alapkoncepció nem volt. Magunknak kezdtük el csinálni,
szűk körben. Álmunkban nem gondoltuk
volna, hogy ez lesz belőle. Leginkább a hazai
labdarúgást követem én, külföldön max a
Lazio meccseit nézem meg.
A foci mióta játszik szerepet az életedben?
Levi: 6 éves koromban vitt le először édesapám egy edzésre, ami nem is foci, hanem
jégkorong volt. Bemelegítésképpen fociztunk, aztán ott látták rajtam, hogy inkább a
labdát kellene választanom.
Melyik mém tetszik neked személy szerint
a legjobban? Levi: Így most nem tudnék
egyet kiemelni, de ha nagyon kellene, akkor
azokat mon-danám, amellyel nagy interakciót váltunk ki, sokan kommentelnek felháborodva. Mi pedig a háttérben nevetünk, hogy
ez csak poén… :)
Korábban nagyon sok helyen megfordultatok már megyei futballmérkőzésen. Melyik
meccs volt számodra a legemlékezetesebb? Melyik tetszett a legjobban?
Levi: A Tótszentmárton - Tótszerdahely
mérkőzést mondanám, a megye III-as

rangadót, ahol több, mint ezer ember volt
jelen. Gyönyörű gólok, hatalmas hangulat
jellemezte a meccset.
Eltudnád magad képzelni akár egy NB1-es
csapat kispadján, mint vezetőedző? Ki
lenne az első játékos, akit a csapatodba
igazolnál? Levi: Dehogy tudnám! :) Nem
vagyok én edzőnek való, nem is érdekel a
szakma. Ha mondjuk nem tudnám elkerülni,
akkor minden bizonnyal Marco Rossi lenne
az első ember, akit leigazolnék, hogy edzősködjön helyettem… :)
Szereted a szuperhősös filmeket? Melyik
szuperhős bőrébe bújnál legszívesebben?
Levi: Nagy Marvel rajongó vagyok és egyértelműen Thor a kedvencem, az ő karakterébe bújnék bele.
Egy megyei meccs után a TrollFoci többi
tagjával elmentek egy levezető horgászatra, ahol kifogod a kívánságokat teljesítő
aranyhalat. Milyen három kívánságod
lenne? Levi:
1. A szeretteim éljenek sokáig.
2. A PMFC nyerjen egy NB1-es bajnokságot.
3. A magyar válogatott jusson ki egy vb-re.
Mit üzensz a középiskolás olvasóinknak?
Levi: Tanuljatok, legyetek okosak, mert
hülyéből nagyon sok van... :)

Bohnicsek Alex
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X

RICO MISSMOOD
INTERJÚ
Dóri és Erik, vagyis ismertebb nevükön Miss Mood és Rico is egy fantasztikus
interjúval ajándékozott meg bennünket. Bemutatták nekünk a kezdeteket,
valamint formációjuk megalakulásának pillanatát is.
Hova jártatok középiskolába?
Milyen tanulónak számítottatok?
RICO: Gyöngyösön és a közvetlen környezetebén jártam különböző középsulikba.
Kereskedelmiben, Mezőgazdaságiban és
Vadgazdálkodásiban is megfordultam.
Nem voltam rossz tanuló, vagyis inkább
úgy fogalmaznék, hogy nem voltam hülye
gyerek. Szimplán nem éreztem magaménak
egyiket sem. Jobban érdekelt a sport és a
szövegírás.
MISS MOOD: Én Egerben egy évet voltam
gimnazista ének szakon, aztán Gyöngyösön egy kereskedelmi szakközépiskolában
folytattam a tanulmányaimat, hogy Pestre
járhassak egy magán musical suliba és ne
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kelljen annyit utaznom. Jobb tanulónak
számítottam, de messze voltam a kitűnő
bizonyítványtól. :)
Melyik volt a legemlékezetesebb pillanatotok a sulis időszakból? RICO: Nehéz
kiemelni ilyesmit mert volt bőven, de azért
megpróbálom. Rengeteg dalszöveget és
kisebb verseket írtam, sajnos vagy nem
sajnos, de a suliban is az órák közben.
Egyszer az akkori Magyar tanárom felém
állt és elvette az egyik ilyen szöveges füzetemet az ellenőrzőmmel együtt. Azt hittem,
hogy baj lesz belőle de 2 óra múlva a nagy
szünetben visszakaptam és intő helyett
5-ösöket írt be magyarból és irodalomból. :)

KÖZÉPISKOLÁSOK MAGAZINJA

MISS MOOD: Akkoriban szőke hajam volt,
amibe egyszer csak színes csíkokat festettem. Pár napra rá más lányok is befestették
úgy a hajukat, ahogy nekem volt. Őket
behívták az igazgatóhoz és rájuk szóltak,
hogy ezt itt nem lehet. Nekem valamiért
viszont megengedték a tanárok. Ez nagyon
jól esett. :)
Hogyan alakult meg a Rico x Miss Mood
formáció? Mikor ismertétek meg egymást?
RICO: 2012 környékén jött velem szemben
egy tehetségkutatóban készült videó a
Youtubeon amiben Dóri énekelt. Azonnal
éreztem, hogy sokkal több van benne,
mint bárkiben akit addig hallottam ezért
felvettem vele a kapcsolatot. Eleinte inkább
vokálisan közreműködött az akkori dalaimban, lemezemen aztán pár évvel később,
amikor készült a Vihar című dalunk, akkor
már 100%-osan vett részt Ő is és én is a
projektben. 2016-tól hivatalosan is formációvá váltunk.

MISS MOOD: Mindig is énekesnő szerettem volna lenni, ezért minden lehetőséget
megragadtam ami adódott és láttam benne
fantáziát. Mikor Erik felkeresett, nagyon
örültem és izgatottan vágtam bele a közös
munkába. Mellette teljesen kibontakozhattam, ráeszméltem, hogy nem csak az
éneklés, hanem a szövegírás és dallamírás is
vonz. Onnantól kezdve minden szöveget és
dalla-mot magamnak írtam.
Mikor fertőzött meg benneteket a zene
világa? Kisgyermek korotok óta ezzel
szeretnétek foglalkozni?
RICO: Én 15 évesen kezdtem el szerelmes
és csalódottsággal teli sorok írásával.
Rákattantam és úgy gondoltam, hogy menő
lesz, ha mikrofon elé viszem.
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Ha nem jött volna az életetekbe a zene,
akkor milyen munkában tudnátok elképzelni magatok? RICO: Gyerekkoromban 10
évig a korosztályomnak megfelelő legprofibb szinten fociztam. Eredetileg azt szerettem volna tovább vinni, csak közbe szólt
az élet. Felnőttként pedig mindenképpen
valamilyen kommunikációval kapcsolatos
melót tudnék elképzelni magamnak.
MISS MOOD: A zene mellett a kreativitásomat a sminkben és dekorálásban élem ki.
Ebből érte-tődően sminkes vagy dekoratőr/
virágkötész lennék, mint Anyukám.

Nyilván akkor még csak próbálkozások voltak és akik körülöttem tudtak róla, többnyire
nem is vettek komolyan, de engem ez nem
érdekelt, mert tudtam, hogy mit szeretnék
és hosszú évek elteltével el is értem azt!
MISS MOOD: Én zeneóvodába is jártam, 6
éves koromtól pedig hegedűn játszottam 8
évig. Emellett gitároztam és zongoráztam is.
14 éves koromtól járok énektanárhoz a mai
napig. Szóval igen, ha nem is tudatosan, de
gyerekkorom óta a zene az életem, mindig
is ezzel szerettem volna foglalkozni.
Melyik alkotásotokra vagytok a legbüszkébbek? Miért pont arra?
RICO: Inkább az útra vagyok büszke (így
értelemszerűen az összes single trekkre és
lemezre is). Minden egyes dal és lépés kellett, hogy ma ott tarthassak ahol tartok.
MISS MOOD: A legkedvesebb dalunk
számomra a Mágnes. A mai napig tisztán
emlékszem a pillanatra, mikor megszületett
a refrénje. Egy érzelmekkel fűtött, őszinte
dal, amilyen én is va-gyok. :)
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Éneklésen felül a TikTok-ra is egyre több
tartalmat készítetek. Ez a kedvenc social
médiás platformotok? Mennyi időt töltötök
netezéssel? RICO: Nem keveset lógok az
interneten, ami a munkámnak is köszönhető. Az instagramot tenném első helyre a
kedvencek között és a TikTokot csak finoman és óvatosan használgatom. :D
MISS MOOD: Insta és ahogy én hívom, a
Tiki Toki :D Nagyon szeretjük a videókat elkészíteni és néha hülyét csinálni magunkból.
Milyen szupererővel gazdagítanátok meg
magatokat? Van kedvenc szuperhősötök?
RICO: Nagyon csípem a Marvel filmeket és
persze egy-két DC is belefér. Vagy láthatatlan lennék amikor kedvem tartja, vagy
ami még menőbb lenne, az az, ha tudnék
teleportálni. :D
MISS MOOD: Én mindenképpen az időt
szeretném irányítani. Szívesen visszamennék a múltba, vagy akár a jövőbe, és jól jönne, ha készülődéskor meg tudnám állítani az
időt, hogy időben kész legyek. :D
Mit üzentek a középiskolás olvasóinknak?
RICO: Csak és kizárólag azzal foglalkozzatok ami boldoggá tesz titeket! Ja, és hallgassatok 2-szer annyi RICO x MISS MOOD
dalt, mint eddig :D
MISS MOOD: Legyetek nyitottak és megértőek egymással, próbáljátok ki magatokat
mindenben, hogy megtaláljátok az utat,
amire majd később lépni szeretnétek.
Bohnicsek Alex
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A DIÁKMUNKA
0-24-BEN NYITVA VAN
Diákmunka = egy napernyő alatt aszalódva
parkolót őrizni? Vagy hipermarketben
dideregve árut pakolni? Sokan ezt gondolják, pedig a diákmunka ennél sokkal
többet ad Neked. Életre szóló élményeket,
barátságokat, az első munkatapasztalatodat, egy rakás készséget, és majd az első
“igazi” munkádat is. Ugyanis nem elég,
hogy a diákmelóból telni fog nyaralásra
vagy jogsira, óriási előnnyel fogsz indulni
a felnőttkori munkakeresésnél is. Annak a
pálykezdőnek, akinek van tapasztalata, 2-3szor könnyebben lesz meg az első “igazi”
állása.
Na de ne szaladjunk ennyire előre. Úgyis
a pénz érdekel elsősorban, nem? Lássuk,
mire elég a diákmelóból kapott fizu. Bár ez
csak Tőled függ. Bruttó 963 Ft-tól egészen
3000 Ft körüli órabérek vannak nálunk.
Ez azt jelenti, hogy egy egyszerű melót
(például csomagolás) választva 12 órás
műszakban 12 ezer Ft körül kereshetsz.
Mindössze egy nap alatt. Jól hangzik,
nem? Ha van nyelvtudásod, jó vagy valamilyen IT-területen, akkor pedig becélozhatsz egy irodai munkát 2-3000 Ft közötti
órabérért, 4 vagy 8 órában. Az is szép pénz.
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Bár elkölteni jóval könnyebb, azért adunk
néhány tippet motivációnak, mit fizetnek
a meló-diákos diákok a jól megérdemelt
fizuból. Nyaralás, jogsi, fesztiváljegy: főleg
erre gyűjtenek a legtöbben, bár hallottunk
már ezeknél extrémebb célokat is, például
amikor valaki törzskönyves golden retrievert vett a pénzén. Vagy egy Trabantot,
amivel körbeutazta Magyarországot. Esetleg
egy erőmű teljesítményű laptopot, amivel
elindította a grafikusi karrierjét.
Itt van még valami: évről-évre izgalmas és
nívós nyereményjátékokat is tart a Meló-Diák! Pár éve például Misi, miután több százezer forintot keresett nyári áruházi munkájával, lojalitásáért cserébe egy sorsoláson
nyert még egy páros repjegyet is Párizsba!
Azért ez nem hangzik rosszul, igaz?
Mit kell csinálnom, hogy én is diákmelózhassak? - teszed fel most a kérdést.
A kiindulópontod a https://www.melodiak.
hu/ Legyél a tagunk, amit most online is elintézhetsz. A mentoraink segítenek megtalálni a Neked megfelelő munkát, vagy nézz
körbe a weboldalunkon, milyen lehetőségek
vannak a környékeden.
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APP AJÁNLÓ
SKEEBDO
Nemrégiben napvilágot
látott egy fantasztikus
magyar fejlesztésű applikáció, a Skeebdo.
Ez a magyar startup közel 200 ezer film és
40 ezer sorozat különféle kifejezéseit gyűjtötte össze egy appba. Faragó Ákos, az alkalmazás ötletgazdája be is mutatta, hogy lehet
angolul megtanulni filmek és sorozatok
segítségével. Az app mind Andoridos, mind
iOs-es eszközökre is egyaránt elérhető.
„Az ötletet az adta, hogy mára a Netflixnek
és a hasonló streamingszolgáltatásoknak
köszönhetően átlagosan napi 1-2 órában
filmeket és sorozatokat nézünk” – mesélte a
HVG-nek Faragó Ákos.
A használata is kimondottan egyszerű. A
Skeebdo a jól ismert, valamint jól bevállt
szókártyákat használja a tanításra, miközben egyre nehezedő feladatok elé állítja
a tanulót. A szavakat nem elég egyszer
megtanulni ahhoz, hogy hosszú távon
rögzüljenek, ezért azokat több alkalommal is
visszakérdezi az app.

Az applikáció használója a tanulás elején
beállíthatja, hogy milyen szinten beszéli az
angol nyelvet, így a szavakat is ezek alapján
választja ki a kijelölt filmből vagy sorozatból
a program.
Tessék! Így kell élvezetes összekapcsolni a
legjobb filmeket és sorikat az angol nyelv
tanulásával! Fantasztikus megoldás!

ZENLY — TÉRKÉP NEKTEK
Napvilágot látott egy app,
amely arra ösztönöz, hogy minél több időt tölts a számodra
legfontosabb emberekkel.
A Zenly olyan térkép tár elénk, amellyel megtudhatjuk, hogy éppen mit csinálnak a barátaink,
rokonaink. Használata is kimondottan egyszerű.
Megtudhatjuk merre járnak barátaink.
Ha nem tudsz elérni valakit, mert lemerült a
telefonja, akkor nemes egyszerűséggel láthatod,
hogy merre van. Értesítéseket küld, ha valakid
külföldre utazik, küldhetsz rajta emojikat,
valamint jelezheted, ha éppen egyik haveroddal
lógsz. Egyszerű, de mégis nagyszerű app.
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