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Szórakozzunk együtt! 

Arcok 
NYERS HATRA! 
Új lemezzel rukkolt elő a szege-
di Nyers. A Hátra arc című albu-
muk dalait a rajongók holnap, 
csütörtökön este 10 órától hall-
gathatják meg a Szote-klubban. 
A koncert valódi élményt nyújt, 
hiszen dugatlan, azaz unplug-
ged lesz. Czutor Zoliék mellett 
a Hajnal együttes is színre lép. 
Srácok! Feltétlenül menjetek el, 
hiszen EFI-s huh lesz. És ez tud-
játok mit jelent: több tucat facér 
egészségügyis csajszi vár rátok 
epekedve! 

D1XIE ÉS BULI 
Ezen a héten is dübörög a 
Brüsszeli körút és a Dugonics 
utca sarka. Az Old Timer Music 
Pubban este 9 órától bulizhattok. 
Csütörtökön a Molnár Dixie-
land Band nyomja, pénteken a 
nosztalgiának adnak ezerrel, 
szombaton pedig dögös, latinos 
estre várnak benneteket. Vasár-
nap sokáig maradjatok ágyban, 
hogy bírjátok a keddet. Ekkor 
ugyanis a Ph együttes csap a hú-

rok közé és többek között P Mo-
bil-, Edda-, Beatrice-számokat 
adnak elő. 

JATE-KAVALKÁD 
D m m 'n' Bass Partyba torkollik 
pénteken este a 9 órakor kezdődő 
Anima Sound System koncertje 
a JATE-klubban. Hétfőn érde-
mes jelmezben lecsattogni a 
klubba, mivel tök jó, illetve in-
gyen mehetsz be. Dj. Alma ke-
veri a CD-ket a Közép Focis Far-
sangi Bulin. Kedden pedig 
ír-skót-kelta zene szűrődik ki a 
szellőzőkön. A 
M. É. Z., vagyis a meg nem ér-
tett zenekar este 9 órakor lép föl. 

DIAPORÁMA 
Ha nem tudod, mi fán terem a 
diaporáma, akkor ma, szerda dél-
után 4-kor keresd föl a Gábor 
Dénes gimit. Ugyanis Dobóczky 
Zsolt tanár bácsi humoros, zenés 
szösszeneteket vetít le nektek. 
Utazási élmények, az életből el-
lesett pillanatok, illetve kitaláci-
ók tömkelege jelenik meg a vász-

Neked szól a zene! 

Orsi és Ákos duettje 

Az egyiknek sikerült, a másiknak nem 

Christina és Spears 
Christina Aguilera első 2002-es fel-
lépése a Téb Ohmpiai Játékok zá-
róceremóniájának része lesz. Raj-
ta kívül fellép még február 24-én 
Salt Laké Cityben az 19 Sync és 
Bon fövi is. Christina az est fő da-
lát adja elő, amelyet Dávid Foster 
írt és szerzett. A szexis énekesnő 
korábban már szerepelt nagy ese-
ményeken, így a 2000-es Super 
Bowl Show-n, de tapsolt neki az 
USA egykori elnöke, Bili Clinton és 
Károly herceg is. 

Az olimpián való iellépés teljesen 
önkéntes, az előadók pedig vállal-
ják, hogy nem adják elő a legújabb 
dalaikat és nem kapnak honorári-
umot. A belépők viszont igen bor-
sosak. A lelátóra a jegy 320 dollár-
ba kerül, a legdrágább belépőért vi-
szont 885 dollárt kell leszurkolni. 

Britney Spears már nem mond-
ható annyira szerencsésnek, mint 
Aguilera. Spears ugyanis egy londo-
ni show-műsorban beismerte, hogy 
William herceg bizony becsapta. A 

rinibálvány és William rendszere-
sen váltottak e-mailt. Személye-
sen még nem találkoztak, ezért 
megállapodtak egy randevúban. 
Míg az énekesnő Londonban nép-
szerűsíti Overprotected című kis-
lemezét és új mozifilmjét, a Cross-
roadsot, találkozhatnának. Ebből 
azonban nem lett semmi. A show 
házigazdája viccesen meg is jegyez-
te: Spearsnek talán több figyelmet 
kellene fordítania Harry hercegre, 
hiszen ő mostanában a bulizásai-
val került a figyelem középpontjá-
ba. 

Nem elég, hogy nem jött össze 
Britney hercegi randija, még barát-
jához, füstin Timberlake-hez való 
hűsége is megkérdőjeleződött. Mi-
vel az egyik angol tévécsatorna szó-
vivője bejelentette, hogy birtokuk-
ban van egy olyan hangfelvétel, 
amelyen Spears a következőket 
mondja: William herceg egy nagy-
szerű fickó és szívesen hozzámen-
nék feleségül. 

Kétségtelenül az utóbbi hetek leg-
nagyobb hazai slágerének számít a 
7 másodperc, Orsi és Ákos duett-
je. Az emb'tett dalról ugyan nem 
készült filmes feldolgozás, Orsi 
azonban hamarosan új slágergya-
nús számot mutat be albumáról, 
ami viszont már khp formájában 
is látható lesz. Méghozzá nagyon 
különleges módon! A hazai khp-
gyártás gyakorlatával ellentétben 
majd' másfél hónapot vett igény-
be a Nem elég forgatása és az utó-
munka. Szintén kuriózum, hogy a 
rendezői székből nem más, mint 
a sokoldalúságáról ismert Alföldi 
Róbert irányította a forgatást. A 
színész-rendező-műsorvezető-
fes tőművésznek kliprendezőként 
ez élete első munkája! És rögtön te-
le volt olyan ötletekkel, amelyek 
igencsak próbára tették a har-
mincfős stáb tagjait, különösen 

Thernesz Vilmos operatőrt és Or-
sit. Ám az énekesnő még akkor 
sem panaszkodott, amikor két órán 
át, nyakig betemetve, szinte moz-
dulatlanul egy nyirkos homokkal 
teb kádban kellett ücsörögnie egy 
szál fehérneműben. És akkor sem, 
amikor az „ágyjelenetet" fél éjsza-
kán át forgatták, ahol filmbéh part-
nerével egy felújítás alatt álló, fűtet-
len lakásban a lepedő alatt kucor-
gott. A legnagyobb megpróbáltatást 
talán a digitáhs trükkökhöz szük-
séges zöld hátterű, homokkal fel-
szórt forgószínpad jelentette, ame-
lyen mezítláb ácsorgott órákig, mi-
közben hol jobbra, hol baba forgat-
ták, mint egy centrifugában. Orsi 
kezdeti szédülése hamarosan hány-
ingerig fokozódott... Március kö-
zepétől már ti is láthatjátok a 
khpet! 

T.K. 

Attila kurd fegyveresekkel teázott Törökországban 

Rajztanár a világ körül 

• Fegyvert szorongatva mosolyogtak a kurdok a szegediek kamerájába. 

JENNIFER TOP 19-E 

1.P. O. D.: 
Youth Of The Nation 

2. Craig David: 
7 Days 

3. Alanis Morisette: 
Hands Clean 

4. Crimwave: 
Think Big 

5. Brandy: 
What About Us? 

6. Mary J. Blige: 
No More Drama 

7. Mystikal: 
Bouncin' Back 

8. JLo & Ja Rule: 
Ain't That Funny 

9. Mobb Deep 112: 
Hey Luv 

10. Safri Duo: 
Baya-baya 

Egy óvónő, Guadalupe Rodrigez 
Lopez és egy számítógépes szakem-
ber, David Lopez frigyéből született 
1970. július 24-én Bronxban Jen-
nifer Lopez. A család a Puerto Ri-
có-i Poncéból költözött New York-
ba. JLo két lánytestvérével sokat 
szerepelt színpadon, ötévesen már 

A RAD1088 TOP 10-E 

1. Anastacia: 
Paid My Dues 

2. T. N. T.: 
Nem jön álom a szememre 

3. Titiyo: 
Come Along 

4. Alizee: 
Moi... Lolita 

5. French Affair: 
Sexy 

6. Kybe Minogue: 
Can't Get You Out 
Of My Head 

7. Alcazar: 
Sexual Guarantee 

8. Pink: 
Get The Party Started 

9. Romantic: 
Vágyom rád 

10. Iio: Rapture 

BARDÓCZ ATTILA 1989-BEN ELKÍ-
SÉRTE ÉDESAPJÁT AUSZTRIÁBA. 
JÁRTAK AZ ALPOKBAN. SALZBURG-
BAN ÉS BÉCSBEN IS. A MOST HAR-
MINCÉVES FIATALEMBER EKKOR 
HATÁROZTA EL, NEKI UTAZNIA 
KELL. AZÓTA A VILÁG SZÁMOS 
PONTJÁRA ELJUTOTT. 

Akkoriban persze még korlátozot-
tak voltak Attila lehetőségei, így 
csak 1995-ben kezdett utazni. -
Mivel rajz, földrajz szakon végez-
tem, tudom, hol vannak érdekes 
helyek a világban, mit érdemes 
megnézni. Hét évvel ezelőtt Fran-
cia- és Lengyelországban jártam. 
Amikor jövünk haza a barátaim-
mal, már azt tervezzük, hová me-
gyünk legközelebb - mondta Atti-
la, aki egyébként a szegedi Ma-
dách Imre Általános Iskola rajzta-
nára. Arra a kérdésre, melyik volt 
a legemlékezetesebb utazása, nem 
tudott válaszolni, hiszen mindig az 
a hely a legérdekesebb, ahol leg-
utóbb járt. 

Két évvel ezelőtt, 2000-ben pél-
dául dolgozni ment Amerikába, 
de természetesen akkor is úgy vá-
lasztott munkahelyet, hogy közel 
legyen valamilyen különleges, ér-
dekes helyhez. Ez a Sziklás-hegy-
ség volt. - Három hónapig voltam 
kint. Egy 350 fős, Laké City nevű 
város moteljében vállaltam mun-
kát - mesélte. 

Attilát figyelmeztették a város 
lakói, hogy a környéken több a fe-
kete medve és a szarvas, mint az 

tánciskolába is járt. A mediterrán 
szépség első filmszerepét 16 éve-
sen kapta a My Little Girlben. A 
sikert azonban a My Family hoz-
ta meg számára. Befutott sztár-
ként olyan hírességekkel játszott 
együtt, mint Robin Williams, Jack 
Nicholson vagy George Clooney. A 
filmezés mellett énekesi babérok-
ra is tört Jennifer. Az első albuma 
1999 nyarán jelent meg. Olyan 
nevekkel dolgozott együtt, mint 
Sean „Puffy" Combs (volt szerel-
me), Emiho Estefan. JLo spanyol 
származását a dalaiban sem pa-
lástolja, mediterrán ritmusokkal 
tűzdeli tele számait. Otthonában 
viszont előszeretettel hallgatja az 
amerikai fekete zenét. Ráadásul 
két új számában rapperekkel éne-
kel együtt. 

ryt (Magyarország) a kanadai Cal-
garyvel. - Akkor az egy másik or-
szág? - kérdezte végül döbbenten 
az amerikai férfi. 

Törökországban is emlékezetes 
kalandokban volt része a szegedi 
utazónak és társainak. Egy kedves 
kurd asszony behívta őket teázni 
otthonába. - Tíz-tizenkét férfi ült 
a szobában, láttam, hogy az egyi-
kük mellett géppisztoly van a fal-
hoz támasztva. Megkérdeztem, le-
fényképezhetem-e a puskával. Azt 
mondta, igen, és már kézbe is vet-
te. Erre a többiek is benyúltak az 
asztal alá, kabátjukba, majd állig 
felfegyverezve álltak a kameránk 
elé. Először megijedtünk, mert úgy 
tudtuk, hogy túszokat szednek. 
Végül nem volt semmi probléma. 
Teáztunk, majd elköszöntünk egy-
mástól - hát ennyi volt a kurd ka-
land. 

Három évvel ezelőtt a fiatalok öt 
és fél hét alatt bejárták egész Skan-
dináviát és a Balti-államokat is. -
Hallottuk, hogy északon egy 
Nyksund nevű kis halászfaluban 
olcsón viszik ki az embereket bál-
nanézőbe. Általában 30-40 ezer fo-
rintnak megfelelő norvég koronát 
kértek egy ilyan túráért, de mi meg-
úsztuk 14 ezer forintnyi koroná-
ból. Attilláékat egy kis hajóval vit-
ték ki a tengerre, ahol 50 mé-
terről figyelhettek meg egy ámbrás 
cetet. 

Bardócz Attila és barátai idén az 
Ararát hegyet szeretnék megmász-
ni. Ez lesz a legdrágább túrájuk, hi-
szen a hegyhez „belépőt" kell fizet-
niük, ami 150 dollárba kerül. 

ARANY T. JÁNOS 

• Maci bújt a kukába. 

ijedtem - idézte fel az első találko-
zását a medvével. 

- Két hetente volt egy szabadna-
pom, amikor a főnököm kölcsön-
adott egy bicikht, én pedig elkere-
keztem vele a legközelebbi hegyig. 
Ameddig ott voltam öt 4000 mé-
ter magas csúcsot másztam meg. 
Miután elég pénzt összegyűjtöt-
tem, jöhetett a nagy utazás. Jártam 
a Canyonlands Nemzeti Parkban, 
ami körülbelül akkora, min t 

szaurusz lábnyomokat látott a sze-
gedi tanár. 

- Hazafelé 51 órát u taz tam 
busszal New Yorkig. Próbáltam be-
szélgetni a mellettem ülőkkel, ami 
néha nem volt egyszerű. Egy kife-
jezetten ittas afro-amerikai példá-
ul sírva kért elnézést tőle, amiért 
az amerikaik lebombázták Ma-
gyarországot... Egy tűzoltósrác kis 
országunkat nem tudta elhelyezni 
a térképen: összekeverte Hunga-

ember, de akkor még azt hitte, csak 
poénkodnak vele. Egyik éjszaka 
aztán, amikor a szemetet vitte ki, 
a konténerből egyszer csak egy ha-
talmas fekete valami emelkedett 
ki... - Elhajítottam mindent, és 
rohantam befelé. Nagyon meg-

Csongrád megye. Hatszemélyes 
repülővel fedeztük fel a területet. 
Elég drága volt az egyórás út, ám 
annál felejthetedenebb! Megérte 
- emlékezett vissza a vándor. Ra-
rowan Gapen pedig 1200 éves 
indián sziklarajzokat és dino-


