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 » BARTOK BARBARA, TAMÁS RÉKA

Fergeteges hangulat, térdig érő hó, 
forralt borillat jellemezte a hét-

végén Kolozsváron szervezett Téli 
majálist. A Kolozsvári Magyar Diák-
szövetség (KMDSZ) hatodik alkalom-

mal tartotta meg a Törökvágásban a 
májusi diáknapok bevezetőjét. Az 
egész napos program során többek 
között szánkóversenyt, hógolyócsa-
tát hirdettek, különböző ivós és tán-
cos megmérettetésen kellett részt 
venniük az egyetemistáknak. A jó-
kedvű diákoktól megtudtuk: a vizs-
gaidőszak kezdete előtt szükségük 
van erre a szabadban, barátokkal 
töltött napra, hogy oldják magunk-
ban a feszültséget, ellazuljanak, 
ugyanakkor a versenyzés növeli az 
adrenalinszintjüket. A résztvevők 
arról is beszámoltak, hogy az éven-
te szervezett KMDSZ Diáknapokon 
kívül fontos, hogy a csapatok a Téli 
majálison is találkozhatnak. Sokan 
évek óta beneveznek a januári ki-
adásra, mások először jöttek el a 
rendezvényre, viszont mindenki 
új élménnyel gazdagodott. Első 
helyen végzett a Szűretlen nevű 
csapat, második a Beez-Mute, a 
harmadik helyezést pedig a hopPá-
linka érte el.

 Nemcsak a versenyzők látogat-
tak ki szombaton a Törökvágásba, 
hanem kisgyermekes családok, 
szórakozni vágyó diákok is.

Ellazítja és felrázza a diákokat a Téli majális

 » A Téli majális 
fontos találkozási 
pontja a kolozsvá-
ri diákságnak.

H I R D E T É S

Egyik pillanatról a másikra ke-
rült a magyarországi X-Faktor 
dobogójára a kolozsvári USNK. 
A kincses városban a hétvé-
gén fellépő rapperduó tagjai 
úgy érzik, fel kell nőjenek a 
feladathoz.

 » BEDE LAURA

Függetlenség, saját lemezkiadói 
cég és tehetségek felkarolá-
sa szerepel a kolozsvári USNK 

főbb céljai között – jelentették ki a 
magyarországi X-Faktor 2018-as ki-
adását megnyerő fi atalok. A 21 éves 
Filep Kund és a 22 éves Laskay Nim-
ród által alapított rapegyüttes első 
alkalommal lépett fel csütörtökön 
este a kincses városbeli Aft er Eight 
szórakozóhelyen, ráadásul dupla 
koncerttel. A videómegosztó-olda-
lon egymilliós nézettséget túllépő 
dalokat – Posztolj, Fogyaszd el, #te-
vagya, Széééééétcsaptam, STOM – a 
közönség együtt énekelte a fi úkkal.

A produkciót megelőzően a rap-
perduó pályafutása kezdetéről, a 
tehetségkutató-műsorban szerzett 
tapasztalatokról, terveikről beszélt 
a sajtó képviselőinek. Mint kide-
rült, a fi atalok már elsőosztályos 
koruk óta ugyanabba az iskolába 
jártak, viszont csak akkor ismer-
kedtek meg, amikor már különböző 
oktatási intézményben folytatták 
tanulmányaikat. „Egy éjszaka sé-
táltunk a városban, dúdoltunk egy-
egy dalt egymásnak, és rájöttünk, 
hogy mindketten szeretjük a rap 
műfajt, ezért szerettünk volna va-
lamit kezdeni ezzel a képességgel. 
Megszületett az első, Intro című dal, 
amelynek elég nagy sikere volt, és a 

MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ DALOKAT IS SZERETNE MEGJELENTETNI AZ X-FAKTORT MEGNYERŐ KOLOZSVÁRI RAPPERDUÓ

Hazai pályán „csapott szét” a USNK

Lőrincz Isvtán KMDSZ-elnök beszélgetett Laskay Nimróddal és Filep Kunddal. A rapzenészek a tervek szerint tavasszal jelentetik meg első lemezüket

 » „Mi önbi-
zalomhiány-
nyal mentünk 
a műsorba, és 
nagyon jó ér-
zéssel töltött el, 
hogy szakmailag 
kiemelkedő sze-
mélyek foglal-
koztak velünk”

környezetünk folyamatosan biztatott, 
hogy foglalkozzunk a zenéléssel” – fo-
galmazott Laskay Nimród. Hozzátette, 
amikor látták, hogy az X-Faktor 2017-
es kiadásában a rap műfajt képviselő 
Tóth Bettina negyedik helyen végzett, 
úgy érezték nekik is van esélyük, és 
jelentkeztek a tehetségkutatóba. „Mi 
önbizalomhiánnyal mentünk a mű-
sorba, és nagyon jó érzéssel töltött el, 
hogy szakmailag kiemelkedő szemé-
lyek foglalkoztak velünk” – mondták 
a zenészek. Kifejtették, a mentorok 
talán még barátságosabbak, segítőké-
szebbek, mint amilyennek tűnnek a 
televízió képernyőjén keresztül.

A rapperduó eredeti célja az volt, 
hogy párszor szerepeljen az élő adás-
ban, és a tapasztalatokat felhasználva 
hazai lokálokban adjon koncertet. „De 

egyik pillanatról a másikra a dobogóra 
kerültünk, ezért most fel kell nőjünk a 
feladathoz” – mutatott rá Filep Kund.

A fi atalok arról is beszámoltak, 
hogy eleinte nagyon nehéz volt az an-
gol nyelvű dalokról áttérni a magyar 
számokra, úgymond nem találták a 
raphangjukat. „Rábíztuk magunkat a 
mentorunkra, ByeAlexre, mert ő tud-
ja, hogy mit szeret inkább a közönség. 
Ugyanakkor a fellépéseinken is azt 
vettük észre, hogy a magyar dalain-
kat nagyon sokan ismerik, előszere-
tettel üvöltik velünk együtt. Az angol 
szerzeményeknél viszont inkább 
hátradőlnek, elcsodálkoznak azon, 
ahogy szól. Viccelődve mondjuk egy-
másnak, hogy a közönségnek talán 
olyan, mintha külföldi előadó lép-
ne fel előttük” – részletezte a USNK. 

Hozzátették, magyar és angol nyelvű 
dalokat is szeretnének megjelentet-
ni, valamint a tervek szerint tavasszal 
megjelenik az első lemezük.

A kolozsvári rapperduó szerint je-
lenleg az a legésszerűbb döntés, hogy 
Magyarországra költöznek, mivel 
határon túl lesz a legtöbb fellépésük. 
Érdeklődésünkre Laskay Nimród el-
árulta, hogy idén remélhetőleg részt 
vesznek több erdélyi fesztiválon, ze-
nei rendezvényen. Addig is A Dal idei 
kiadásában szurkolhatnak a rajongók 
a fi úknak, mivel a Posztolj című szá-
muk bejutott a legjobb 30 közé. A mű-
sor január 19-től hat héten át szomba-
tonként látható a Duna Televízióban, 
a döntőt február 23-án rendezik, akkor 
derül ki, melyik lesz Magyarország 
legjobb dala.
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Az ivós játék közkedvelt a Téli majálison résztvevők körében




