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KÖ7-középiskolások hete Szegeden
A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont 

D2 Ifj úsági Irodájának szervezésében

„Az ifj úsági munkához nem kell 

más, csak az, hogy emlékezzünk 

rá, mi is voltunk fi atalok…”

Ifj úsági munka és esélyegyenlő-

ség – e két fogalom gyakran találko-

zik egymással. A  Szegedi Rendez-

vény- és Médiaközpont D2 Ifj úsági 

Fejlesztő Irodája immár negyedik 

éve foglalkozik a város középisko-

lás fi ataljaival. Hiánypótló jelen-

ségről beszélhetünk, hiszen esélyt 

teremtenek, irányokat mutatnak és 

lehetőséget adnak bekapcsolódni 

olyan klubokba, foglalkozásokba, 

amelyeket nem tud minden szülő 

megfi zetni. Nincs ebben semmi 

különös – ők így tartják. Azon-

ban elfogadás és befogadás nélkül 

nem lenne működőképes az, amit 

csinálnak. Akikre a megyei önkor-

mányzat és a városvezetés is felfi -

gyel, azok biztosan kiemelkedő tel-

jesítményt nyújtanak – gondolja az 

ember. A  D2 csapata azonban ezt 

sem reagálja túl. Teszik, amit kell, 

amihez leginkább értenek: alázattal 

állnak munkájukhoz, és úgy szólít-

ják meg a középiskolás korosztályt, 

hogy a fi atalok önként, szívesen 

vonódnak be a kezdeményezésekbe. 

Kispál-Podrácz Gyöngyivel, a  Sze-

gedi Rendezvény- és Médiaközpont 

Nonprofi t Kft. D2 Irodájának mun-

katársával beszélgettünk.

Magné Szaitz Éva: A  Szegedi 

Rendezvény és Médiaközpont D2 

Irodája hiánypótló jelenség a város-

ban. Mesélj nekünk a D2 munkájá-

ról, tevékenységéről! Honnan indul-

tatok és hol tart most az iroda?

Kispál-Podrácz Gyöngyi: A „D2” 

teljes neve Ifj úsági Fejlesztő és Mé-

diaközpont Iroda, ami nagyjából a 

tevékenységünket is lefedi. 2013. 

december 2-án, hétfőn indultunk, 

tulajdonképpen az első kulturális 

közfoglalkoztatással párhuzamo-

san. A Dózsa György utca 2. szám 

alatt vagyunk, ezért is D2 a nevünk. 

A név már október-november körül 

megszületett. Volt több verzió: D2 

Pont, D2 Iroda. Az volt a koncep-

ció, hogy minél rövidebb, könnyen 

megjegyezhető, ugyanakkor vagány 

nevünk legyen. Mellőzni akartuk az 

iroda, az ifj úsági, a kamasz, a klub 

és a hasonló szavakat. Ekkor egy 

másik szervezettől megkérdezte 

valaki: „Mondjuk, olyasmire gon-

doltok-e, mint a D2?” És igen, pont 

ilyenre gondoltunk! Amikor elin-

dultunk, amink volt, az az emberek, 

a kreativitás és a tető a fejünk felett, 

az intézmény, aki fi zette a rezsit. In-

dultunk egy nagyon jó csapattal, azt 

gondolom, hogy mindig rugalma-

san alkalmazkodtunk az emberek 

létszámát, tudását fi gyelembe véve. 

Az elején nyolc klubot indítottunk, 

ebből mára három maradt. Most 

indul a rádiós klubunk. Eddig is 

volt ugyan egy média klubunk, de 

most úgy tűnik, hogy van egy olyan 

„mag”, akikre lehet építeni, s  asze-

rint csoportosulnak, hogy kit mi ér-

dekel inkább. Jelentkezett egy látás-

sérült kislány is, aki nagyon szeret-

né megtanulni a rádiózás fortélyait. 

Indul a fejlesztő klubunk, mert sok 

olyan fi atal van, aki szeretné meg-

tanulni azokat a szervezési folya-
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matokat, amelyeket mi végzünk: 

programok, klubok, pályázatok. 

Ennek nagyon örülünk, hiszen itt 

látjuk a lehetőséget az utánpótlás-

ban. Így három év elteltével lehet 

azt mondani, hogy elnyertük a kö-

zösségi tér funkciónkat, mert amíg 

három évvel ezelőtt csupán egy-egy 

klubfoglalkozásra jöttek be a fi ata-

lok, ma már bejönnek akkor is, ha 

nincs konkrét program. Egy biztos: 

kell nekik elfoglaltság, nem szeret-

nek unatkozni. Mi mindig próbá-

lunk fejleszteni, így az is eszünkbe 

jutott, hogy írunk egy listát ma-

gunknak, csupa olyan feladatokkal, 

amelyeket egyébként is meg kellene 

csinálnunk. Így amikor bejönnek 

a fi atalok, és épp nincs konkrét 

program, akkor a listáról keresünk 

valamit. Végtelenül ügyesek, de el 

kell fogadni azt, hogy ez sosem fog 

úgy működni, hogy megmondjuk 

neki, hogy most gyere, ezt, meg ezt 

kell csinálni és akkor ő tíz percen 

belül ott van. Rá kell őket hangol-

ni és egyáltalán, lehetőségeket kell 

mutatni nekik, hiszen sokan még 

azt sem tudják, mit akarnak, vagy 

miben lehetnek jók. És lehet, hogy 

ezért a mondatért most sokan meg-

köveznének, de igenis azt gondo-

lom, rá kell kényszeríteni, beletenni 

őket olyan helyzetbe, ahol nem fo-

gadjuk el tőlük azt a választ, hogy: 

„á, most nincs kedvem…” A  közép-

iskolás korosztály nem passzív, mi 

is ilyenek voltunk! Nem is tudják, 

mennyi lehetőség van. Egyszerű-

en a „menüsort” kell megmutatni 

 nekik.

M. Sz. É.: Konkrét célcsoportja 

van a D2-nek vagy csatlakozhat a 

klubokhoz bárki?

K-P. Gy.: Nyitottak vagyunk 

mindenkire, de akiket konkrétan 

célzunk, az a középiskolás korosz-

tály. 13 éves kortól – úgy gondoljuk 

– már középiskolásnak számítanak 

a gyerekek. Hozzánk, ha betér va-

laki, sosem kérdezzük meg, hány 

éves. Most van egy öt éves kissrác 

is, aki dobolni tanul nálunk, és két 

kis harmadikos is, akik táncolnak.

M. Sz. É.: Ők hogy kerültek oda?

K-P. Gy.: Nagyobb testvéreik 

járnak be hozzánk, és ők már hoz-

zák a kistesóikat is néha.

M. Sz. É.: Milyen partnerségek 

alakultak ki az évek során?

K-P. Gy.: Lehet, hogy üres 

irodából indultunk, de rengeteg 

kapcsolati tőkével, és a különbö-

ző kitelepülések során is számos 

új partnert ismertünk meg. Most 

már az iskolákkal is egyre kiter-

jedtebb a kapcsolat, ők is keresnek 

minket. Hívnak, hogy menjünk 

iskolai napra, tartsunk rendhagyó 

órákat. Még a legelején megkeres-

tünk minden középiskolát Szege-

den, beszéltünk az igazgatókkal, 

akik tovább irányítottak a megfe-

lelő emberhez. Így alakult ki a D2 

és az iskolák közötti kapcsolat. Ma 

már az iskolai közösségi szolgálat 

terén is szerepünk van, mint foga-

dó intézmény.

Kapcsolatban vagyunk a me-

gyei és a városi önkormányzattal 

is. A  várossal együttműködve mi 

 koordináljuk a „Kultúra Ifj ú Nagy-

követe” programot, amelynek célja 

a középiskolás fi atalok erőteljesebb 

bevonása a helyi kulturális életbe. 

A programban kiemelt jelentőségű 

a szegedi középiskolákból delegált 

Kulturális Nagykövetek szerepe, 

akik eljuttatják a korosztályuknak 

szóló programlehetőségeket isko-

lájuk többi tanulójához.

Az „Egészséges Szegedért 

Programba” is bekapcsolódunk, 

ezt egyébként a Szegedi Rendez-

vény- és Médiaközpont kezdemé-

nyezte.
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M. Sz. É.: Milyen nehézségek 

voltak az elmúlt időszakban?

K-P. Gy.: Ami a nehézség volt 

– és ezt nagyon fontosnak tartom 

– hogy teljesen elölről kellett kez-

deni mindent, mert senkinek nem 

élt már a fejében az ifj úsági klubok 

rendszere. Sem a szülők, sem a ta-

nárok fejében. Ezért is volt plusz ne-

hézség ebben. Mi az Új Nemzedék 

Központtal egyszerre indultunk, és 

mondhatni ez egy „zöldmezős” be-

ruházás volt. Több idő kellett, hogy 

beinduljon. Szeged egy 160 ezres 

város, én úgy gondolom, hogy bő-

ven elbírna még több ilyen helyet. 

Itt nincs olyan, hogy konkurencia, 

mert ha minden fi atal hozzánk akar-

na bejönni, be is zárhatnánk az ajtót.

M. Sz. É.: Hogyan szólítjátok 

meg a fi atalokat?

K-P. Gy.: Köszönöm a kérdést! 

És itt most újabb támadási felüle-

tet adok másoknak. Ez a „digitális 

dolog” ez túl van dimenzionálva… 

A  későbbiekben hasznos lehet, de 

első találkozásnak, első benyo-

másnak a személyes megszólítás a 

leghatékonyabb. Ami újabb döb-

benet volt számomra, hogy a fi ata-

lok többsége nem tudja érdemben 

használni a Facebookot. Nem tud-

ják eszközként használni. A  Mes-

sengerben írogatnak egymásnak, 

de az esemény létrehozása, a meg-

hívások, a  ppt-k, prezi készítése 

nem feltétlen megy nekik.

M. Sz. É.: KÖ7, avagy „Közép-

iskolások hete”. Idén negyedik al-

kalommal és hat napon keresztül. 

Szintén hiánypótló a városban… 

Mesélj nekünk erről!

K-P. Gy.: Korábban, a  90-es 

években Középiskolások Művé-

szeti Hete néven futott a program, 

mi 2014-ben indítottuk újra KÖ7 

néven. Mindig van egy fő tematika, 

idén az emberi jogok és az egészsé-

ges életmód volt a középpontban. 

És egy-egy napon belül is vannak 

tematikák. A  legnépszerűbbek ter-

mészetesen a zenés produkciók, 

zenekaros programok. Nincs olyan 

kategória, amire nemet mondunk. 

Sőt, várjuk, hogy meglepjenek 

minket. Nálunk nincsenek meg-

kötések, ez nem verseny, és ezen 

nem is szeretnénk változtatni. Az a 

lényege, hogy, aki soha nem lépett 

fel, de most szeretne bemutatkoz-

ni, annak megadjuk a lehetőséget. 

Soha senkit nem utasítottunk visz-

sza a négy év alatt. Nem számít, 

hogy csak két hete kezdett el gitá-

rozni, vagy éppen trágár szavakkal 

rappel… Ha ő vállalja azt, hogy re-

megő hanggal, egy szál gitárral kiáll 

a közönség elé, vagy éppen elmond 

két verset, akkor itt a lehetőség…

Úgy gondoljuk, hogy egy ama-

tőr zenekarnak nagy lehetőséget je-

lent fellépni a különböző kulturális 

helyeken.

M. Sz. É.: Óriási háttérmunka 

áll a KÖ7 mögött. Avass be minket 

egy-két kulisszatitokba!

K-P. Gy.: Az első két alkalom-

mal a Szegedi Ifj úsági Ház adta 

a helyszínt, de a harmadik alka-

lommal elindítottuk a különböző 

helyszínek közötti vándorlást, és 

úgy tűnik, ez nagyon bevált. A nyi-

tó napi performance is már-már 

hagyománnyá vált, tavaly és idén 

saját forgatókönyvre épült. Fon-

tos része a KÖ7-nek a vetélkedő is, 

amelyen öt fős csoportokban vesz-

nek részt a középiskolások. Idén tíz 

csapat jelentkezett, de volt olyan 

évünk, amikor huszonegy csoport 

versengett. Egy-egy állomást pe-

dig egy-egy civil szervezet biztosít. 

Így pl. a Nem adom fel Alapítvány, 

a  Mozgáskorlátozottak Csongrád 

Megyei Egyesülete, vagy a Szegedi 

Egyetemi Színház is vállalt egy-
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egy fordulót. Minden állomáson 

az emberi jogok témája állt a kö-

zéppontban. És a gyerekek nagyon 

élvezik, arról nem is beszélve, hogy 

SZIN (Szegedi Ifj úsági Napok) na-

pijegyeket lehet nyerni.

M. Sz. É.: Milyen számú töme-

get vonz a KÖ7?

K-P. Gy.: A  statisztika nem a 

legerősebb oldalunk, de csak olyan 

értelemben, hogy nem mindenhol 

vannak ott a jelenléti íveink. Olyan-

ra is volt példa, hogy elfogyott a je-

lenléti, tehát sokan szoktak lenni. 

Ha valaki fellép, ő már eleve hozza 

magával a saját kis társaságát, kö-

zönségét, így gyakorlatilag maguk a 

fellépők generálják a nézőket. Több 

százat, de volt olyan év, hogy az ezer 

főt is meghaladta a látogatószám.

M. Sz. É.: Mennyire jellemző az, 

hogy szegedi középiskolásokon kí-

vül más, megyei középiskolások is 

esélyt kapnak a KÖ7-en a bemutat-

kozásra, fellépésre?

K-P. Gy.: Mi teljes mértékben 

nyitottak vagyunk rá, és nagyon 

örülnénk is neki, de úgy gondolom, 

nem biztos, hogy pl. egy zenekar 

utazásával és a hangszerek szállítá-

sával járó költségeket be tudja vál-

lalni egy távolabbi településről érke-

ző csapat. Bár volt már erre is példa.

M. Sz. É.: Mik a tervek jövőre?

K-P. Gy.: Ami biztos, a  helyszí-

nek közötti vándorlást szeretnénk 

megtartani, és az is nagyon fontos 

lenne, hogy még hamarabb elkezd-

jük szervezni, mint eddig. Jó lenne 

a toborzásra is több időt fordítani. 

A  KÖ7 tavasszal van, így szeptem-

berben már elkezdjük az ötletelést. 

Mind a tervezésben, mind pedig a 

lebonyolításban nagy segítséget je-

lent a kulturális közfoglalkoztatás, 

ezért is optimális március-áprilisra 

tenni ezt a programunkat.

M. Sz. É.: Említetted az emberi 

jogokat… Miben nyilvánul meg ná-

latok az esélyegyenlőség?

K-P. Gy.: Egyetlen fontos dolog-

ban: nem tűzünk magunkra sem-

mit. A D2-be éppen azért jöhet be 

bárki, mert mindenkit elfogadunk. 

Mi nem kategorizálunk sem val-

lás, sem nemi identitás, sem zenei 

stílus, sem más szempontok sze-

rint. Nem számít, hogy látássérült, 

mozgáskorlátozott vagy mentáli-

san sérült az, aki hozzánk érkezik. 

És ha valaki bejön, ezt érzi is raj-

tunk, a csapaton

De tudok mondani olyan konk-

rét projektet, szerveződést is, ame-

lyek hozzánk kapcsolhatók és teljes 

mértékben az esélyegyenlőségre 

fektetik a hangsúlyt. Például a D2 

az Elephant Studio Kft.-vel együtt-

működésben vett részt egy, az em-

beri jogokra érzékenyítő projektben, 

a  Lawrider-ben. Ennek a megírásá-

ban, koordinációban, lebonyolítás-

ban aktívan részt vettünk. A  több 

évtizede a Szegedi Ifj úsági Napok 

alatt megrendezett Civil Faluban 

pedig olyan szervezetek is megje-

lennek, amelyek az esélyteremtést 

tűzték ki célul. És amibe pedig szí-

vesen kapcsolódunk be: a  Szegedi 

Rendezvény-és Médiaközpont szo-

kott helyt adni a „CsakAzértIs” bu-

linak és az Esélyteremtési Kerekasz-

talnak is: e  programokon irodánk 

csapatából is többen részt vesznek.

M. Sz. É.: A  te szavaiddal élve, 

az ifj úsági munkához nem kell más, 

csak az, hogy emlékezzünk rá, mi is 

voltunk fi atalok…

K-P. Gy.: Pontosan. Sőt, olykor 

azt gondolom: lehet, hogy van-

nak válaszaid, csak épp a kérdést 

nem tudod megfogalmazni. Vagy 

épp fordítva, hogy tudod a kér-

dést, csak a választ nem. Az ifj úsági 

munka szerintem arról szól, hogy 

mindkét esetben ott legyünk, és se-

gítsünk ezeket kitalálni.

KISPÁL-PODRÁCZ GYÖNGYI 2000-ben kezdett önkénteskedni a Szegedi Ifj úsági Ház 
diákújságíró csapatában. A  helyi, megyei és országos ifj úsági események mellett 2003-
tól nemzetközi projektekbe is bekapcsolódott: kezdetben résztvevőként, majd később 
segítőként, logisztikusként, projektkoordinátorként. Több hazai ifj úsági hálózat tevé-
kenységében vett részt az évek alatt. Nem-formális területen több hazai és nemzetközi 
projektben facilitátorként és képzőként is tevékenykedett. Kulturális szervezőként múze-
umpedagógiai foglalkozásokat, gyerektáborokat tartott általános iskolás diákcsoportok-
nak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. 2013. december 2. óta a Szegedi 
Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofi t Kft. ifj úsági irodájának, a D2 Ifj úsági Fejlesztő- 
és Médiaközpontnak a munkatársa, ahol kollégáival napi szinten középiskolás fi atalok 
hasznos szabadidő eltöltésével foglalkoznak.

MAGNÉ SZAITZ ÉVA 2005-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolai Karán művelődésszervező szakon, kulturális menedzser szakirányon. 
2007-től Békéscsabán dolgozott a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének mun-
katársaként. Azóta egyben tagja is az egyesületnek. 2011-ben elvégezte a Szent István 
Egyetem Gazdasági Karán a közösségi-civil szervező szakot. 2013-tól módszertani re-
ferensként dolgozott a Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Irodájában, ezen 
belül közel 2 éven át kulturális koordinátorként tevékenykedett az intézet egyik kiemelt 
programjában, a  TÁMOP 3.2.3.B-ben. 2017. január 1. óta az NMI Művelődési Intézet 
Nkft. Dél-alföldi régiójának módszertani referense.


