
Évtizedes álmából ébresztették fel 
a középiskolások művészeti tevékeny-
ségét bemutató rendezvényt az IH D2 
Ifjúsági Fejlesztő- és Médiaközpont 
munkatársai. 

Az IH Rendezvényközpont újra a fiataloké 
lett.  A kilencvenes években minden évben 
megrendezték a fiatalok körében népszerű 
eseményt. Több ma elismert művész első 
bemutatkozási lehetőségeinek egyike volt 
a középiskolás művészeti hét. Ezt a hagyo-
mányt folytatják a D2 elhivatott munka-
társai. Egy teljes héten keresztül rengeteg 
program közül válogathattak, akik betértek 
a Tisza partján lévő épületbe. A szervezők 

valamennyi művészeti ág képviselőjének 
biztosítottak teret és lehetőséget a bemu-
tatkozásra.  Az első nap az építészet, film 
és fotó, a második a képző- és iparművészet 
köré összpontosult. Szerdán az irodalomé 
volt a főszerep, csütörtökön a színház- és 
táncművészet képviselői mutatkoztak be. 
Pénteken a zenészeké volt a színpad. 

Minden napnak egy ismert szakember 
volt a védnöke, így került Nátyi Róbert 
művészettörténész, Szilasi László író, tan-
székvezető egyetemi docens, Gyüdi Sándor 
színigazgató, karmester, és Kiszin Miklós ze-
nész előadása is a programba.  Krizbai Teca, a 
Csillag Születik 3 felfedezettje a Nem Adom 

Fel Alapítvány segítségével adott nagy sike-
rű koncertet az IH Caféban. A koncerteken és 
előadásokon kívül a D2 klubfoglalkozásait is 
ki lehetett próbálni a helyszínen.  

A fiatalok éltek a lehetőséggel és birtokba 
vették az épületet, több mint félezer közép-
iskolás adta át magát az élménynek, hogy ez 
a hét csakis róla és érte szól. Többen megje-
gyezték, szívesen jönnének minden nap, ha 
lenne lehetőség. Ez pedig adott, hiszen a D2 
épületében mindennap várják a fiatalokat az 
IH Rendezvényközpont ifjúsági szakemberei. 

Vörös B. Zoltán

Sziasztok! Ez a D2 instant újsága élőben az 
IH Rendezvényközpontból. Összegezve elmesé-
lem nektek a mai nap történéseit középiskolás 
szemmel. 

Először a Belvárosi Moziban voltam, 
ahol a Szeged TimeLapse videóit 
néztem meg. Ezután közösen 
átvonultunk az IH-ba. Személy 
szerint az ide vezető utat végig 
nevettem. A barátnőimmel jöt-
tem, de az átvonulásnál megis-
merkedtem más emberekkel is, 
onnantól már velük jöttünk. Na-
gyon megkedveltem őket. Már ezért 
megérte volna eljönnöm. 

Az ,,Építmény” alapkőletétele következett 
soron a programok közül.  Ezt a szöveget olvasva nem 
igazán tudtam, hogy mi is lehet ez, de utólag visz-

szagondolva nagyon tetszett. Arról szól ez az egész, 
hogy különböző színű UV aktív festékbe nyomtuk az 
ujjunkat és rányomtuk egy nagy fekete anyagra. Mi-
kor ez is megvolt, a már említett TimeLapse videók 

készítéséről néztem meg egy előadást. 
Alapból megfogott ez a téma és ez a 

bemutató is kellőképpen informatív 
volt számomra.

Érdekel a történelem és ezzel 
komolyabb terveim is vannak, a 
következő programot már előre 
vártam. A programfüzet szerint 

történeti várrekonstrúciók 3D 
technikával. Az előadó Szakonyi 

Balázs, grafikus volt. Érdekesnek ta-
láltam a 3D technikát, még nem láttam 

azelőtt ilyet és örülök, hogy a KÖ7 elérhetővé 
tette ezt nekem. 

Nemrég fejeződött be a Gypo Cicus előtti utolsó 

program, „A Dél-alföldi szecesszióról”-címmel. Varsá-
nyi András, építész közvetítésében tudtam meg erről 
is többet. A szecesszió kivonulást, elkülönülést jelent, 
utalva arra, hogy 1897-ben Bécsben negyvenkilenc 
művész kivonult a városi művészeti központból, 
hogy új művészetet teremtsen. Nem akarlak titeket a 
száraz tényekkel untatni, és Varsányi András sem ezt 
tette. Észrevehetően teljes mértékben otthon volt a 
témában és felkészült az előadásra. Mint ahogy ed-
dig, ebben a programban sem csalódtam.

Végül, de nem utolsó sorban a Gypo Circus követ-
kezett. Előtte nem sokat hallottam róluk, de a D2- ben 
sokan ajánlották, hogy nézzem meg őket, ezért utá-
nuk jártam. Őszintén megvallva egy nagyon érdekes 
zenei stílust képviselő csapatot ismerhettem meg.  
Volt szerencsém néhány taggal is beszélgetni és a 
srácok nagyon jó fejek. Kellemeset csalódtam ben-
nük, nem gondoltam, hogy ilyen közvetlenek.

Tóth Flóra

KözépisKolás szemmel... 
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A KÖ7 első napjának utolsó előadása egy 
olyan stílusról szólt, ami szinte mindenkit elva-
rázsol egyediségével, gazdag díszítéseivel.   

Sajnos, Szegeden a REÖK palotán kívül  nem sok 
szecessziós épületet találunk, vagy azt is átépítették 
azóta. A szecesszió több országban is jelen volt, min-
denhol más-más néven, de hasonló eszményekkel. 
A diákon olyan művészek alkotásai tűnnek fel, mint 
Gaudi, vagy Klimt.  De itt a közelben is rábukkanha-
tunk a szecesszió kincseire, például Szabadkán, ahol a 
szegedi zsinagógára kiírt pályázaton második helye-
zett terv valósult meg.

Az előadás végére a nézői kérdések a kortárs épí-
tészetre terelik a beszélgetést, ami szintén izgalmas 
téma, bár nehezen megfogható.  Varsányi András 

azt vallja, minden korban az adott lehetőségekkel és 
technikákkat használva érdemes alkotni, keresve a 
megfelelő arányokat, és az sem árt, ha az épületnek 
van valami mondanivalója is. Példának a Gaudi által 
tervezett Sagrada Famíliát említi, amit az eredeti ter-
vekhez igazodva, de a XXI. századot sem megtagadva 
lenne legjobb befejezni.

Hazafelé menet, ahogy a trolival elhaladunk a 
Dózsa György utca 2. mellett, a Varsányi András emlí-
tette eklektika jut eszembe. A Lechner Ödön tervezte, 
szecessziós homlokzatú épület ablakában ott a na-
gyon is mai, a kor kihívásaival néha harcoló, máskor 
azoknak megfelelni kész D2 logója. 

Szabó Melinda

- Honnan jött a Gypo Circus név?
- Ezen nagyon sokat gondolkodtunk annak 

idején, mert ez az egész zenekar úgy jött lét-
re, hogy egy olyan életérzést szerettünk volna 
átadni az embereknek, hogy mi felmegyünk a 
színpadra és egy- másfél óráig elfelejtik min-
den bújukat-bánatukat. Egy ilyen boldogságot, 
ilyen kimulatom magam, egy klasszikus magyar 
vircsaftot szerettünk volna átadni, és jött ez a 
Gypo név, ami egy Guy Ritchie filmből adódik, 
a Blöffből, ahol ott voltak a gypo-k, akik szabad 
életet éltek, és nem érdekelte őket semmi. De 
agyaltunk rajta, hogy kellene hozzá még valami 
hozzá. És mikor kint voltunk Angliában a Kosztá-
val meg a Bandival egy ilyen kis örömtúrára, ott 
kint voltunk a Piccadely Circus-on, onnan jött a 
Circus név.

- Úgy érzitek, hogy ezt az életérzést át 
tudtátok adni, a rajongóitokon szoktátok 
ezt látni, hogy ők ezt átérzik?

- Hát ezt szerintem ti érzitek a legjobban. Ha 
nektek átjött, akkor mindenkinek átjött. Ami a 
tapasztalat, hogy a tavalyi évet a Gangxsta Zolee 
és a kartellel turnéztuk együtt, ilyen klubturné-
ban, nagyon sok fesztiválon voltunk jelent, mint 
a Fishing in Orfű, EFOTT, SZIN, hogy Szegedhez 
is kötődjünk egy kicsit, és mindenhol borzasztó 
nagy ordenáré volt a koncertjeink alatt. Szerin-
tem sikerül, és remélem, hogy még jobban fog 
ez sikerülni. 

- Melyik volt a legemlékezetesebb fellé-
pésetek? 

- Szerintem mindegyik. Tényleg, az az igazság, 
hogy nem tudunk rangsorolni, mert voltunk 
Szolnokon, Jászberényben egy klubkoncerten 
tavaly decemberben, és 80 ember őrjöngött a 
koncertünkön december 21-én, amikor általá-
ban mindenki karácsonyi ajándék után rohangál. 
Jászberényben nem, ott voltak a koncertünkön, 

és szétszedték a helyi 
művelődési házat. 
Ugyanígy voltunk 
a Fishing in Orfűn, 
ahol lehetetlen 
időpontban vol-
tunk, mert az összes szín-
padon nagyzenekar játszott, ezért mi egy kis 
eldugott színpadon voltunk. De annyian voltak, 
hogy a sátornak az összes oldala fel volt hajtva, 
de nem láttunk ki az emberektől, nem láttunk 
szabad területet.

- Melyik dalotokat tartjátok a legjobb-
nak, vagy a kedvencnek?

- Hát ez nagyon nehéz kérdés. Vannak az A ol-
dalas, meg a B oldalas számok a régi kazettákról, 
vagy hanglemezekről. És mi annak idején meg-
állapodtunk, hogy nem írunk B oldalas számo-
kat. Tehát nem tudunk olyan számot hitelesen 
eljátszani, amiben nem érezzük, hogy benne 
van a potenciál. Igazából mindegyiket szeretjük, 
mindegyiket imádjuk. 

- Mit gondoltok a Kö7-ről, a Középisko-
lások Hetéről? Tetszett? Hogy éreztétek 
magatokat? 

- Ez egy nagyon jó kezdeményezés, én azt ér-
zem, hogy igenis meg kell mutatni a középisko-
lásoknak, hogy milyen kulturális formák vannak 
arra, hogy ők megnyíljanak, vagy megnyilvánul-
janak. Mert nem bele kell őket lökni a mély víz-
be, hanem igenis találják meg a saját irányukat 
és az útjukat, hogy merre akarnak menni, mind 
zenében, mind művészetekben, mind bármiben.

- Esetleg még valami, amit szeretnél el-
mondani? 

- Szeretünk mindenkit. 

Tóth Flóra

A szecesszió szegeden, AvAgy KépeK egy stílusKorszAKból, Ami túl rövid 
volt, de Annál szebb - Gondolatok Varsányi andrás építész előadása után

KecsKeméti sAnyivAl, a Gypo CirCus zenekar 
frontemberéVel beszélGettünk a konCertjük után

A Szeged TimeLapse az elmúlt két 
évben két olyan videót is készített, me-
lyek  Szegedet mutatják be nagyon lát-
ványos módon. A timelapse videók az 
egész internetet bejárták és összesen 
eddig 150 ezren nézték meg.  A csapat 
egy előadás keretében betekintést en-
gedett a manapság trendi idő múlását 
bemutató videók elkészülésének titka-
iba. 

A halgatóság remek tippeket kapott a 
profi csapattól, hogy hogyan kell elkészíteni 
egy ilyen filmet az elejétől a végéig és milyen 
nehézségeket rejt az ilyen jellegű munka.

A rendezvény ideje alatt az „építmény” 
elkészüléséről egy fényképező 3 percenként 
készít egy képet (azaz összesen több ezret) 
és az eredmény össze lessz fűzve egy ilyen 
vieóba. Reméljük, hogy ezt hamarosan lát-
hatjuk is.

31H A film, fotó, grafika, CGI és az építészet napja

a szeGedi dóm papírmakkettje
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A „hagyományőrzés” , mint kifejezés 
olyan nagyzolós „szakszónak” hangzik, és 
mindenféle magasztos dolgokat képze-
lünk mögé… Azt gondolom, amilyen ma-
gasztos, annyira egyszerű is, mert az őrzés 
lelke a megismerésben van, és éppen et-
től jó dolog. Jó dolog közel kerülni ahhoz 
a világhoz, amiben még a technika jóval 
kevesebb szerepet játszott, mint most. 
Jó dolog például próbálni megcsinálni a saját 
kezünkkel olyan használati tárgyakat, amiket 
eleink tudtak, használni azokat az anyagokat, 
amiket ők használtak, megismerni a fogásokat 
- trükköket, amikkel ők dolgoztak… amiket ma 
már a technikai vívmányoknak köszönhetően 
leginkább gépek csinálnak kevés emberi ráse-
gítéssel, jó esetben természetes anyagokból. 
Miért? Ha másért nem, hát azért, hogy tudjuk 
mi is képesek vagyunk akár most is megcsinálni 
ezeket és megtapasztaljuk, milyen az, amikor a 
kezünk munkája van egy-egy darabban, és ha 
elsétálunk egy kézműves dolgokkal teli stand 
előtt egy vásárban elszörnyedve az árcédulák 
láttán, tudjuk, értsük, értékeljük. Hogy tudjuk, 
vagy legalább sejtsük, menyi munka, energia, 
és mi anyag van egy kézzel készített bekecsben, 
horgolt angyalkában, gyékényszatyorban, csip-
kézett tojásban vagy nemezkalapban.  

A nemez is egy olyan csodálatos, hálás és 
természetes anyag, ami máig fenn maradt és 
ma is használatos. Állati szőrből, főként birka- 
vagy kecske szőréből készülő gyapjú, 
amit aztán mindenféle egyszerű, 
de nagyon munkás fogásokkal 
„összefilcesítenek”, formákba 
rendeznek és díszként, ruha-
ként, szigetelőként (például 
takaró, szőnyeg, sátorlap.. 
egyebek) használható. Rad-
vánszky Gábor rajztanár, aki 
maga is készít nemeztárgyakat, 
beavatott bennünket a nemeze-
lés rejtelmeibe. Mesélt nekünk eleink 
életéről, arról, milyen szerepe volt az éle-
tükben a nemeznek és arról, hogy is készül ez a 
csoda. Hozott nekünk egy saját készítésű nemez 
szőnyeget szép szakrális mintával és elmesélte 
a szőnyeg készítésének technikáját, történetét, 
valamint a mintához kapcsolódó jelentéstartal-
makat: annak kulturális, szakrális értelmezését. 
Mesélt a mai gyapjúfeldolgozásról is. Hozott 
nekünk natúr- és festett gyapjút, hogy meg-
tapogathassuk és megpróbálhassuk formákba 
önteni. Az Ifjúsági Ház nagytermében felállított 
installáció-kiállításhoz, a „Szeged sziluetthez” 
készítettünk fákat nemezből és drótból. Kellett 
hozzá színes gyapjú, drót, egy kis víz, szappan, a 
kezünk és sok-sok türelem.  

Ditke

1K Főszerepben a képző- és iparművészet

nemzeteK nemeze
haGyományt őrizni jó doloG

- Mit gondol a KÖ7-ről, mint kezdemé-
nyezésről?

Azt gondolom, hogy egy jó kezdeményezés, 
legalábbis annak tűnik, az ötlet mindenféle-
képp. Azt meg persze majd látjuk, hogy a jö-
vőben, hogyha lesz folytatása, akkor ez milyen 
irányba fog elmenni, de jó az ifjúságot bevonni, 
tehát a tizenéveseket is az alkotási folyamatokba 
és elérni, hogy valamilyen módon megmutat-

kozzanak, ráadásul mindezt egy mű-
vészeti fesztivál keretében, hiszen 

itt a képzőművészettől kezdve az 
irodalom, a színház, a zene  is 
megjelenik. Ez már önmagá-
ban egy jó törekvés és olyan 
kezdeményezés, ami mellé, 
úgy gondolom, minden sze-

gedi kultúrával foglalkozó 
szakember oda tud állni, aki 

támogatja, támogathatja az ifjú-
ságot. Nyilvánvaló közhely, hogy az 

utánpótlás innen kerül ki, hiszen ezt még 
nem lehet megmondani. Ebben a korszakban 
a művészettel való foglalkozás olyan cselekvés, 
amiből bármi kialakulhat, nem biztos, hogy for-
mát fog kapni a későbbiekben. Mégis úgy gon-
dolom, hogy nagyon fontosak ezek a kísérletek, 
mint ahogy egy művésznél is az első grafika, 
az első gondolat megragadása sokszor többet 
mond, mint maga a kész kép. 

- Mi a véleménye az itt kiállított alkotá-
sokról?

- Gyakorlatilag, amikor láttam az alkotásokat 
még alakulóban voltak, hiszen a Szegedről szóló 
installáció még nincs készen, szemmel látható, 
hogy napok kellenek hozzá, hogy befejeződ-
jön.  Egy-két alkotást láttam, amik az installáció 

mellé jelennek meg - fotókat, rajzokat és akva-
relleket - nyilvánvalóan, ha művészettörténész 
szemmel nézem, akkor ez persze vegyes anyag, 
hiszen nem biztos, hogy egy profi kiállításra az 
anyag egy jelentős része bekerülhetne, de talán 
most nem is ez a szempont.  Bár lehet, hogy van 
bennük olyan alkotás is, ami akár egy országos 
tárlatra is beférhet. A kísérletben látom a jelen-
tőségét annak, hogy ezt közösségileg próbálják 
megoldani, tehát, hogy nemcsak egyéni alkotók 
vannak, hanem még össze lehet fogni csoporto-
kat egy-egy alkotás esetében. Ez a Szegedről ké-
szült installáció is számomra azért érdekes, mert 
közösségi alkotás, tehát nem egy alkotó készíti. 
Van egy ötlet, ami láthatóan nincs kikristályo-
sodva, hanem menet közben is alakul és a to-
vábbgondolások folyamataként jön létre valami 
mű, ami a keretet adja. Ez Szeged város maga. 
Ebből lesz egy installáció, egy virtuális tér, ami 
szerintem borzasztó érdekes lehet. Én is kíván-
csian várom, hogy két-három nap múlva ebből 
mi fog kialakulni. 

- Mit üzen a feltörekvő fiatalságnak?
- Szegeden, a képzőművészet kapcsán egé-

szen jó párhuzamokat lehet találni, hogy a kö-
zépiskolás generációból ki mire vihette, mint 
például kb. száz évvel ezelőtt Moholy-Nagy  
László, ő is Szegeden volt középiskolás és aztán 
lett belőle a 20. század egyik legmeghatározóbb 
modern képzőművésze. A festészeten keresztül, 
a filmig, a fotográfiáig, a fotogrammig majdnem 
mindenben jelentőset alkotott és szinte az egész 
Világ ismeri. Fel van téve a mérce, elég magasra, 
ezzel lehet küzdeni azt, hiszem.

Tóth Flóra

nátyi róbert - művészettörténész
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A nap fővédnöke Szilasi László a Szegedi tu-
dományegyetem Régi Magyar Irodalom Tan-
szék  tanszékvezetője megnyitójában kiemelte 
az irodalom fontosságát a kulturális életben. A 
megnyitó után kezdődött a versolvasó maraton. 
Az Ortutay Kollégiumból és a Radnóti Gimnázi-
umból is érkeztek versmondó diákok. A versek 
özönét követően Szilasi László tartott rendhagyó 
irodalom órát.  Előadásában a hajléktalan sorsról, 
Tömörkény Istvánról és Szegedről is szólt. Kitért 
a fiatalok olvasási szokásaira is. A Nagyteremben 
szegedi Slammerek adták elő költeményeiket 
nagy sikerrel. A Slam Poetryt követően a Dream 
válogatás, és a Vörös Pöttyös könyvek kerültek 
egy beszélgetés középpontjába. A két népszerű 
sorozat sajátosságairól, sikerességük okairól és 
az újdonságokról tudhattak meg sok érdekessé-
get az érdeklődők.  A beszélgetés részeként Tavi 
Kata írónő mesélt nemrég megjelent Nyitótánc 
című könyvéről.

Az nap végén Dr Rock klubjában Pleskonics 
András beszélgetett Szilasi Lászlóval A zene és 
az irodalom kapcsolatát Szilasi László életén 
keresztül mutatták be. A zenék között jó néhány 
mára legendássá vált magyar zenekar dalai 
hangzottak el. 

Varga Gyöngyi

2SZ Az irodalom

A  Slam Poetry egyre nagyobb teret 
hódít manapság. A fiatalok nagyon 
szeretik, mert lehetőséget ad megnyil-
vánulásra, egy kis megmérettetésre. 

Sokan vannak, akik egyébként csak a fi-
óknak, vagy most már az interfésznek írnak, 
írnának. Akibe szorul egy kis bátorság, hogy 
maga előadja saját verseit, örömét lelheti 
egy ilyen rendezvényben fellépőként. Aki kí-
váncsi a többiekre és szereti a műfajt, közön-
ségként, kritikusként is jól érezheti magát. 
Mi is a Slam Poetry? Jó kis kezdeményezés, 
ami aztán mára bejárja az egész világot. 

Hétköznapi költészet, rap, egy kis előadó 
művészet, színház, de akár stand up  comedy 

is  jól összegyúrva, tálalva szépen szabadon, 
de általában azért a közönség értékel, pon-
toz is, gyakran van adott téma, amire fel-
fűzik a verseket.  Versenyeket rendeznek sok 
helyen, ma már Magyarországon is komoly 
megmérettetésekre van lehetőség. A Kö7 al-
kalmából az irodalom jegyében Slammeltek 
a középiskolások is, bár itt most értékelésre, 
megmérettetésre nem került sor, inkább a 
bemutatkozás volt a lényeg. 

Klassz kis irományokat hallhattunk, a fel-
lépők között voltak teljesen friss, „első pró-
bálkozók” és rutinosabbak is. 

Ditke

slAm poetry - szabad a szó

A szüleim mindig optimisták voltak.Átlépték 
a komolyság megannyi szobáját. A teraszon 
hajnalban esőcseppek kopogtak, felismer-
tem a nevetés hiánydramaturgiáját. Tudod, 
mosolygás terén sosem voltam a szeren, de 
még rám is vár valahol egy csöppség. Meg-
születsz, a saját életem befejezem, engeded, 
hogy az életed nagy események kitöltsék. Az 
utolsó percben fog beugrani a név. Az orvos 
bólintása jelez egy életen át. Végre apa lehe-
tek, mikor felsír Adél, nem érzem már a ma-
gam hiányát. Rámtapaszt egy mosolygást. 
Könnyek anyu vállán. Édesapám megborzol-
ja waxtól tépdesett hajam.  Angyalok jegy-
zik az érzelmeket a kislány pehelyszárnyán, 
elégedettséget tükröz vissza majd minden 
kimondott szavam. 

Nagy Sándor

életeKen át

A március 31. és április 5. között Szegeden megrendezett Középiskolások hetére nem 
minden fiatal csak a szórakozás kedvéért látogatott el. Sokan voltak, akik a nemrég be-
vezetett iskolai közösségi szolgálat egy részét itt töltötték le.

Szeged sok iskolájának egyikéből éreztünk mi is ebből a célból. Régebb óta látogatjuk a D2 dél-
utáni foglalkozásait, így a szervezők csapata nem volt ismeretlen. A feladataink közé tartozott el-
sősorban az egész hét dokumentálása. Az éppen aktuális programokról készítettünk fényképeket, 
az előadókkal, művészekkel pedig interjúkat. Az egyes napok végén a legfontosabb eseményekről 
írtunk cikkeket. Amellett, hogy a kötelező 50 órából teljesítettünk párat, olyan emberekkel dolgoz-
hattunk együtt, akik már régóta ezzel foglalkoznak, nagyon sokat tanulhattunk tőlük. Használhattuk 
a szükséges profi felszereléseiket. Bár kívülről ez kemény munkának látszott, de mikor megkaptuk 
életünk első press kártyáit, örömmel láttunk neki a dolgoknak. Így nem munka, hanem szórakozás 
volt ez számunkra. 

 Néha mi is letettük a fényképezőt és a tollakat, és becsatlakoztunk a programokba. Verset olvas-
tunk az irodalmi délutánon, Slam Poetry-t hallgattunk ugyanezen az estén, megtudhattuk, hogy ho-
gyan szólnak népi hangszereink. De általában géppel a kezünkben, vagy éppen egy előadó után futva 
voltunk láthatóak. Ilyen volt sajtósnak lenni a KÖ7-en. 

Liz

sAjtósoK voltunK A Kö7-en



- Mostani beszélgető partnerem Török Árpád a TánCentrumból. Mióta oktatsz ott?
- Nagyjából öt-hat éve. Magam sem emlékszem rá pontosan, de viszonylag régóta. 
- Mióta táncolsz? Honnan jött neked?
- Nekem a tánc az egy nagyon régi történet. Szüleim néptáncosok, egész életükben néptánccal foglalkoztak, 

így ugye gyerekként engem is, és tesóimat is vittek 
magukkal. Úgy hogy én néptánccal kezdtem a pálya-
futásomat, egészen tizenhárom éves koromig, amikor 
is a barátnőm unszolására társastáncba fogtam, és 
azóta maradtam. Ez olyan 15 éve történt. 

- Milyen táncokat oktatsz?
- Elsősorban klasszikus társastáncok, tehát stan-

dard és latin-amerikai táncokat. Ide tartozik az angol 
keringő, bécsi keringő, tangó, így példaképpen, vagy 
a szamba, cha-cha-cha, rocky, általában ezeket.

- Van kimondott kedvenc táncod?
- Van. Ugye én aktívan versenyeztem, és verseny-

zem a mai napig, és nekem a kedvenc táncom a szam-
ba. Oktatni is és táncolni is azt szeretem a legjobban. 

- Hogyan kerültél a TánCentrumhoz?
- Huh, hát ez tizennégy évvel ezelőtt történt. Egy 

évet táncoltam egy másik szegedi egyesületben, és 
utána ismerősök hatására igazoltam át a Nándorék-
hoz.

- Egy művészeti iskolát is fenntart a TánCent-
rum. Milyen ott a diákélet? Milyen a kapcsola-
totok a diákokkal?

- Erre nehéz válaszolni. Hát a legtöbb táncosunkkal 
már egészen mély és közeli a kapcsolat, hiszen napi 
szinten dolgozunk velük, és napi szinten találkozunk, 
illetve hétvégéken is együtt utazunk, vagy együtt va-
gyunk versenyen. Minden évben van edzőtáborunk, 
évadzáró gálaműsorunk, amikor gyakorlatilag beköl-
tözünk a színházba, úgy hogy egy elég nagy társaság 
van, akivel szinte baráti a viszonyunk, így oktatóknak. 

- Hogy tetszett a KÖ7?
- Egy nagyon pozitív élmény volt, és azt gondolom, hogy egy kellemes érzéssel fogom itt hagyni az Ifjúsági 

Házat. Egy jó hangulatú órát sikerült tartanom, ami elsősorban azoknak köszönhető, akik ezen az órán részt 
vettek. Maga a rendezvény, láttam a fenti termet is, úgy látom, hogy elég sok munka és szervezés áll mögötte, 
úgy hogy nekem nagyon tetszett és nagyon bízom benne, hogy egy évente, vagy akár gyakrabban visszatérő 
rendezvénnyel gazdagodhat Szeged. 

- Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre.
Tóth Flóra
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Akik április 3-án eljöttek a KÖ7-re egy iz-
galmas utazáson vehettek részt a Szegedi 
Nemzeti Színházban Gyüdi Sándor főigaz-
gató vezetésével. 

Előtte azonban még a színház előtt egy-két 
vicces és izgalmas játékot játszhattak a D2-es 
lányokkal. Utána elindultunk és szétnéztünk a 
színház berkein belül. A résztvevők hallhattak 
az épület történetéről: építéséről, bővüléséről és 
arról, hogy a jelenben mennyi problémákat szül 
a helyhiány, amivel minden díszlet felépítésekor 
szembenéz a színház. 

Bekukkanthattunk a díszpáholyba, ahonnan 
teljes pompájában megszemlélhettük az éppen 
soron lévő előadás, az Ágacska díszletét. Majd 
felmentünk a színpadra, ahol közelebbről is 
megnézhettük a süllyesztőt, megtekinthettük 
a vasfüggönyt, ami a színház tűzvédelmi be-
rendezése, amely tűzesetén leereszkedik, hogy 
a tűz ne terjedhessen a nézőtérre. Az igazgató 
úrtól megtudhattuk, hogy ezt a rendszert bizo-
nyos időközönként ki kell próbálni, így ilyenkor 
a színházat kiürítik, ami nem mozdítható azt pe-
dig letakarják, hogy a víz ne tegyen semmiben 
sem kárt. A tűzvédelmi próba után az épületet 
kettő napig hagyni kell kiszáradni, illetve ilyen-
kor az áramot is lekapcsolják. És a színpadon 
állva rájöhettünk, hogy bár a színház gyönyörű 
a nézőtérről is, de a színpadról még szebb.  Ezek 
után lelépcsőztünk a színpad alá, ahol a szín-
pad forgó szerkezetével ismerkedhettünk meg 
közelebbről, némelyek ugyan eltévedtek a lép-
csőházban, de végül vissza tértek a jó útra és így 
ők is szétnézhettek. Utunk végén Dóri dobszóval 
kísért vissza minket az IH-ba, ahol Török Árpi tar-
tott nekünk egy élvezetes táncórát.

Dávid Eszter

3CS Színház az egész világ
A Középiskolások Hetének negyedik napja a színház és táncművészet jegyében telt. 
Első programunk a színházban vette kezdetét. Igen érdekes volt a kulisszák mögé látni, hiszen nem 

mindennapi látványelemek tárultak a szemünk elé. A művészbejárón át beléphettünk Szeged egyik 
legszebb épületébe, a Szegedi Nemzeti Színházba. Gyüdi Sándor, a színház főigazgatója segítségével 
betekintést nyerhettünk a színház történetébe, majd a színpad varázsát élvezhettük amikor felvezé-
nyeltek a nagy színpadra ahol már rengeteg sikeres darab előadásra került. Sok érdekesség hangzott 
el az épülettel kapcsolatban: megtudtuk milyen rendszerek biztosítják védelmünket egy esetleges 
tűz ellen, és a forgó, le-fel járó színpaddal is közelebbről megismerkedhettünk. A látogatás végén 
dobszóval kísérve vissza sétáltunk az Ifjúsági Házba, ahol kis szusszanás után el is kezdtük a következő 
programot. A Latin interaktív címet viselő, rettentő jó hangulatú táncórát Török Árpád, a TánCentrum 
egyik kiváló tánctanára tartotta. A mindenki által nagyon könnyen megtanulható cha-cha-cha és 
rocky alaplépéseit párosával roptuk a hozzáillő zenékre. 

Miután megmozgattuk magunkat, az elménk szálkásítása következett a televízióból már jól is-
mert Beugró című társasjátékkal, melyben csapatokra oszolva próbáltuk a már szinte fájó nevetésig 
hajszolni egymást színészi játékunkkal. Voltak nagyon vicces pillanatai is a játéknak, mikor például a 
kártyákra írt mondatokat kellett bele illeszteni az adott szituációba.

Az emeleten, az IH nagytermében közben a zsonglőrök kezdtek kibontakoztatni és káprázatos mu-
tatványokkal elbűvölni bennünket. Aki affinitást érzett hozzá, akár be is állhatott és megtanulhatott 
pár trükköt, amikkel akár a baráti körben is villoghat.

Az este természetesen nem lett volna befejezett egy fergeteges hangulatú koncert nélkül. A Lóvá-
tett lovagok című musical dalainak válogatására bulizhattunk mi középiskolások a hét szervezőivel 
együtt. Mi nagyon jól éreztük magunkat! Reméljük Ti is, legközelebb találkozunk a következő Kö7-en!

Vajdics Gábor és Csóti-Gyapjas Dóra

színHázbejárás

beszélgetés töröK árpáddAl a tánCentrumból



4P Zene & muzsika
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A KÖ7 5. napja a zeneművészet jegyében 
telt. Az egész rendezvény, így a pénteki 
nap elsődleges célja is az volt, hogy a kö-
zépiskolás korosztályt minél aktívabb rész-
vételre ösztönözzük. 

Erre egy remek alkalom volt, hogy fellépési le-
hetőséget kaptak a megmutatkozni vágyó fiatal 
zenészek az IH színpadán. A nap folyamán 18 fel-
lépésnek lehettünk fül és szemtanúi. Szándéko-
san nem határoltunk be stílust, nem hirdettünk 
versenyt. Célunk csak az volt, hogy mindenkinek 
teret adjunk, akiben ott van a rejtett igény részt 
venni a közösségi életben. 

Ennek megfelelően igen színesre sikerült a 
fellépők palettája, de abban egységesnek bi-
zonyultak, hogy mindenki nagyon színvonalas, 
felnőttes produkciót adott elő a saját stílusában.  
A 18 formáció között, akik a nap folyamán meg-
jelentek a színpadon, voltak klasszikus zenét 
játszók, könnyűzenét játszók, együttesek, szóló 
hangszeresek, énekesek, duettek, és az egé-

szen zúzós vonulatot képviselő bandák is. Az IH 
olyan magas színvonalú hangtechnikai háttérrel 
rendelkezik, ami nem mindennapi körülmény 
még egy rendszeresen fellépő formációnak sem, 
hozzáteszem a szakemberi gárdában sem kellett 
csalódnunk. Az este folyamán Kiszin Miklós, 
szegedi nagybőgőművész is felszólalt ösztönző 
szavaival, és  Krizbai Teca, a Csillagszületik felfe-
dezettje is tiszteletét tette falaink között. Továb-
bá fellépett Angyal Roland, Túri Dániel, Vass Vik-
tória, Kucsera Lotti - Huszár Gergely, a Pilvaksz 
Coffee Shop, a 4/4, a Division by Zero és a Those 
Faithless Days is.

Szervezőként maradandó élmény volt látni, 
hogy az Ifjúsági Ház ismét ifjúsággal telik meg, 
méghozzá az ifjúságnak azon rétegével, akik 
bebizonyították, hogy a szórakozás kulturált kö-
rülmények között és ugyanúgy megvalósulhat.

Varga Dóra 

Itt vagyunk, közel hozzád
A délutánod programozd át!

Magunkat adjuk és teret Neked,
dobd el gyorsan a rosszkedvedet!

Ha el akar nyelni a rengeteg, 
itt megtalálhatod a helyedet!
Nézz be hozzánk bármi okkal,

Várunk téged tárt karokkal!

Ha unalmasak már a plázák,
és agyadra mennek a divat-márkák,

Gyere át hozzánk a D2-be,
Egy jó játékhoz nem kell tőke!

Ha otthon túl sok, vagy kevés az inger,
a légkör nálunk éppen stimmel,

Fedezd fel bátran a terepet, 
Ismerjél meg új embereket!

Miért jó, ha egész nap gépezel?
Hisz te élőben is létezel!!

 Ide hozd a formád, az egyéniséged,
Színezd ki vele a közösséget!

Most belül tágasabb, próbáld ki magad!
Az utcán rád csak a mocsok ragad!

Itt jó barátságokat köthetsz,
és kulturáltan is ökörködhetsz!

Szerző: Varga Dóra

szeged
Szeged, keleti pirkadat.

A város keleti felén pirkad a nap
Kevés harmat, mi itt ragadt.

Szeged múzsa, és ez örökre így marad!

Örök dáma, kinek híd lábán a tűsarok,
Mivel koptatja a Tisza szívét, mi rég megfagyott,

Mit rég elhagyott a boldogság, a napsugár,
Már csak összetört szívével játszik a holdsugár!

A port veri fel a víz és a gondolat.
A gond kortalan, ugyanúgy szorítja el a torkokat!

A város beton határán a gondolat,
Fehér papíron feketén íródik le a mondolat!

Csillog a város, a csillogás az ő sminkje.
Mindent elárul egy költő csendje, de öltöztetem a várost,

Várost, mit ibolyántúli sugarak mellett
Szivárványként kápráztat el zokogó soraim eső-slamje.

Első helyre, ha nem szorít be a szív
A teher alatt megszakad a szög, megszakad a sík!

Szeged örök dáma, ő sohasem sír.
Ez kortárs, és a gondjaim alatt serceg a papír.

Mark James

d2 dAl
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A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. ál-
tal létrehozott D2 Ifjúsági Fejlesztő és Mé-
diaközpontban ifjúsági iroda, közösségi tér 
és rádióstúdió működik, amelyek a szegedi 
vagy Szegeden tanuló, továbbá a Csongrád 
megyében élő 13-29 éves korosztály tagjai 
számára nyújtanak szolgáltatásokat. Főbb 
tevékenységeink: információszolgáltatás hazai 
és nemzetközi eseményekről, közérdekű tud-
nivalókról; segítségnyújtás ifjúsági közösségek 
létrehozásában és működtetésében; igénylés 
esetén kitelepülés ifjúsági rendezvényekre; osz-
tályfőnöki órák tartása különböző témákban. Az 
iroda minden hétköznap 14.00-tól 18.00-ig várja 
az érdeklődő fiatalokat, illetve előzetes egyezte-
tés esetén más időpontokban is lehetőség van a 
helyiségek használatára.

Irodánkba szeretettel várunk minden fiatalt, 
aki pihenni, teázni, beszélgetni, játszani szeret-
ne, vagy éppen nemzetközi ifjúsági programok 

iránt érdeklődik. Ingyenesen veheti igénybe az 
irodában található játékokat (csocsó, xBox, tár-
sasjátékok). Információkat kaphat helyi, fiatalo-
kat érintő szolgáltatásokról, közérdekű címekről, 
továbbtanulási lehetőségekről, szórakozási, kul-
turális, szabadidős lehetőségekről. Igény esetén 
segítséget nyújtunk ifjúsági csoportoknak ab-
ban, hogyan valósítsák meg terveiket, hogyan 
szerezzenek pénzt terveik megvalósításához. 

Számos klubtevékenység közül választhatnak 
a hozzánk betérők: zenei (D2 Zengető), idegen 
nyelvi (Chat around the world), kézműves klub 
(D2 Zöldítő), színjátszás (D2 Színlelő), média (D2 
Médiaklub), filmes (D2 Vetítő), tánc (D2 Dance-
lő). Ha valaki e foglalkozások között nem találja 
meg az érdeklődésének megfelelő programot, 
ingyenesen biztosítjuk számára a lehetőséget 
saját klub szervezésére.

További információk: d2szeged.hu

IH-D2 Ifjúsági Fejlesztő- és Médiaközpont

„A Középiskolások Hete szervezésé-
nek megkezdésekor spontán kezdtük 
el Kö7-nek becézni magunk között az 
akkor még igen apró cipőben járó ren-
dezvényünket. A kezdeti munkanév 
annyira ragadós lett, hogy úgy dön-
töttünk, ezzel nyitunk a célközönség 
felé is.” - tudtuk meg Kispál Gyöngyitől, 
a Középiskolások Hete programsorozatá-
nak koordinálásáért felelős IH – D2 Ifjúsági 
Fejlesztő- és Médiaközpont egyik ifjúsági 
koordinátorától a középiskolás zenekarok 
fellépésének szünetében. „A Kö7 szó a maga 
rövidségével egy nagyon gazdag világot rejt. 
Egy olyan alkotási teret kínál a fiataloknak, 
ahol megmutathatják tehetségüket azok, 
akik már felfedezték, és felfedezhetik azok, 
akik eddig még nem érezték magukban az 
önkifejezés ezen lehetőségeit. Ezt a folya-
matot interaktív előadásokkal, kreatív mű-
helymunkákkal, folyamatos alkotósarkokkal 
segítjük elő, ahol a felnőtteket úgy nevezett 
„katalizátoroknak” használjuk. Ezt azért 
tartjuk fontosnak, mert ez a középiskolások-
ról szól, akik nagyon kreatívak, ügyesek, len-

dületesek, és elegendő a kezdő löket ahhoz, 
hogy szabadjára engedjék az önkifejezésü-
ket.” A Kö7 2014-ben hagyományteremtő 
szándékkal indult újra, felélesztve a ’90-es 
évek végén abbamaradt sorozatot. A márci-
us 31- április 5. között zajló programsorozat-
nak az Ifjúsági Ház adott otthont, amelynek 

a tereit erre a hétre teljesen birtokba vették 
a fiatalok, hogy minden délután közösen 
alkossanak. „Az újrakezdéshez igazodva 
Szegedet helyeztük a középpontba, és a hét 
során a fiatalok nem csak virtuálisan, hanem 
fizikálisan is megépítették saját városukat az 
Ifjúsági Ház nagytermében. 

A program úgy lett összeállítva, hogy 

minden nap egy új művészeti ág kapcsoló-
dott be érdekes, hiteles példaként szolgáló 
szakemberek előadásaival, akik szívesen 
osztották meg tapasztalataikat a középisko-
lásokkal – hiszen maguk is átélték ennek az 
időszaknak minden velejáróját. Ezekkel pár-
huzamosan az „Építmény” néven emlegetett 
Szeged installáció is folyamatosan bővült, 
épült, szépült.” A résztvevők visszajelzéséből 
ítélve a kitűzött célok meg is valósultak, és 
a hétről készült képek, videók, az elkészült 
alkotások és a teljes „Építmény” magáért be-
szél.  Az Ifjúsági Ház újra az ifjúság háza lett 
erre az időszakra – és ez csak a kezdet. „Ha 
már lúd, legyen Kö7” – fogalmazta meg az 
egyik alkotókedvű fiatal a rögtönzött szlog-
ent két épület ragasztása közben. „Kívánom, 
hogy legyen így, és alkossunk minél többször 
közösen, mert abban van az igazi energia! 

A D2 csapata nap mint nap ezért tevé-
kenykedik, és reméljük, hogy egyre több fi-
atalnak tudunk erre lehetőséget biztosítani.” 
- mondta el a hosszú távú célkitűzéseiket az 
ifjúsági koordinátor.

Kö7 Mit is rejt ez a három karakter? 



Az idei esemény fő témája Szeged. 
Az alkotók elsősorban Szegeddel 
kapcsolatos műveiket mutatták be. 
A legtöbb alkotás az emeleten a nagy-
teremben épülő Szeged installációban  
került elhelyezésre. A rendezvény teljes 
ideje alatt épült a város kicsinyített mása 
lelkes fiatalok közreműködésével. 

A hét során közös munkával felépült 
egy installáció Szeged alaprajzán, a 
nagyteremben. 

Itt helyezzük el a Szegeddel kapcsola-
tos alkotásokat, később pedig előadások 
helyszínéül szolgál.

A héten mutatkozott be a Média Komman-
dósok és a D2 közös új kezdeményezése, a 
Katt Rádió. A rádiós csapat egész héten élő-
ben sugározta a KÖ7 történéseit.

Történetük az 1990-es évekre nyúlik vissza. Az 
akkori Tisza rádió ifjúsági médiaműhelye, és ’98-tól 
az Új Lenyomat Újság szerkesztősége lett az alapja 
a mostani szerveződésnek. A rádió az új évezred-
ben már közműsor-szolgáltatóként működve von-
ta be fiatalok sokaságát a média világába. A szege-
di rádiósok nyolcvan százaléka ebből a műhelyből 
került ki, de találunk belőlük az ország más részein 
is Debrecentől Budapestig. Az Új Lenyomat újság 
középiskolások lapjaként működött, több iskolából 
érkeztek a nyomtatott sajtó iránt érdeklődő fiata-
lok. Az itt munkálkodók közül, szinte mindenki a 
média területén dolgozik a mai napig, szerkesztő-
ként, tördelőként, újságíróként, marketingesként. 
Találunk elektronikus és nyomtatott sajtóban dol-
gozókat is.

A kevés elérhető eszköz kreatív megoldásokra 
kényszerített mindenkit, így érthető, hogy szakmá-
jukban jól tudják kamatoztatni a műhelyben 
megszerzett képességeiket. Szívesen emlék-
szik vissza mindenki az együtt töltött időre. A 
jó kapcsolatnak köszönhetően született egy 
elhatározás, hogy folytassuk együtt. Új szer-
vezetet hozztak létre, a Médiakommandót és 
most ők a rádiót.

 Kattanjatok rá: kattradio.hu
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IH - D2 Ifjúsági Fejlesztő- és Médiaközpont

6720 Szeged, Dózsa utca 2.
telefon: +36 (20) 527 4782 | e-mail: d2@ihrk.hu
d2szeged.hu | facebook.com/D2Szeged

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!
Legyél tagja egy profi csapatnak, látogass el velünk a 
legkülönfélébb rendezvényekre, ahol valós helyzetben 

teheted magadat próbára!
 

Interjúzz fotózz, vIdeózz, készíts újságot velünk!

mediakommando.hu
facebook.com/mediakommando
mediakommando.hu@gmail.com

Érdekel a szakma? Úgy érzed, hogy jó újságíró válna 
belőled? Gyere és derítsük ki együtt!

További információ:

facebook.com/mediakommando

AZ építmény

Az instant újságot a MédiaKommandó, 
a D2 és a KattRádió csapata készítette.

Szeged, 2014.04.06.
Az újság online elérhető:

kattradio.hu/


