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Ha én ezt a klubban elmesélem...
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Vannak olyan pillanatok, amikor
nincs kedvünk önjelölt sztárocskákat kukkolni a tévében, inkább bulizni szeretnénk, lehetőleg hallgatóbarát árakon, s nem feltétlenül
valami méregdrága exkluzív helyen. Ilyenkor több egyetemi szórakozóhely közül választhatunk.
A következőkben ezek közül kettőt veszünk szemügyre: a J A T E és
a Tamási Áron Klubot (TÁK).
A szegedi Boldogasszony sugárút
6-os szám alatt található TÁK az 1990es évek közepén nyitotta meg kapuit,
elsősorban tanárképző főiskolás hallgatók szórakozóhelyeként, ahol fellépések, kulturális rendezvények megrendezését tűzték ki célul. Ehhez az
egész alagsort igénybe kellett venni,
mely rövid időn belül meg is történt.
A klub működését csak egyetlen intermezzo miatt kellett szüneteltetni: a zenei rendezvények hangereje nem tetszett túlságosan a szomszédoknak a
közös fűtési rendszer miatt. Az újraindulás egy évvel ezelőtt történt meg, azóta
nincsenek ilyen jellegű problémáink,
tájékoztat Vincze József klubvezető.

Az évforduló tiszteletére február 11-én
logókiállítással egybekötött ünnepséget
tartottak, amely az egységes arculat
megteremtését célozta meg.
A két nagy egyetemi bulihely mintájára fölmerült a TÁK éjszakai életének megteremtése is, azonban jelenleg
humánerőforrás és a higiéniai feltételek hiánya miatt ez nem valósulhat
meg, a gondolat a tervek szintjén él tovább. Ennél jóval konkrétabb dolog

már az állandó kulturális programok
megrendezése. Az állandó időpontok
mellett lehetőség nyílik bármilyen
egyetemi öntevékeny csoport bemutatkozására, ehhez csupán előzetes
egyeztetés szükséges. A TÁK egy
reggel nyolctól este hatig, pénteken
kettőig, szombaton délig nyitva lévő,
jól fölszerelt büfét is magában foglal,
elkülönített dohányzótérrel. Ez az
egész szegedi egyetemi hallgatóság
számára nyitva áll, sőt akár „városi fiatalokat" is szívesen vendégül látnak.
A kulturális rendezvények ingyenesek
(ilyenkor este 6-tól fél 10-ig van nyitva), de probléma, hogy a főiskolás diákok nagy része csütörtökön hazamegy,
így értelmetlen komolyabb programokat szervezni a hétvégékre. Pedig férőhelyünk van elég, ugyanis átlagban 6080 fő tud egyszerre itt szórakozni,
művelődni, vallja a klub vezetője, aki a
látogatók megoszlásáról is tud adattal
szolgálni: jórészt a tanárképző főiskolai
kar diákjai járnak ide, a megtartott
koncerteken föllépő csapatoknak viszont sokszor ennél is nagyobb rajongótáboruk van. Például ilyen volt a
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február 5-i, beszélgetéssel egybekötött
filmvetítés „Ki volt Tóth Ilona?" címmel. Február 19-én Rozsdamaró táncházat tartanak, de lesz filmbemutató is:
február 25-én bemutatkozik a KOPAJ
(ez 2002-es díjnyertes filmjeik bemutatója), február 26-án pedig Oláh Ferenc tart diafilmes élménybeszámolót
a Kaukázusról és a Tien-sanról. Mindhárom program 19 órakor kezdődik.
Nagyobb közönséget szolgál ki az

egyeteme

SZTE központi, Dugonics téri főépületének alagsorában berendezkedett
JATE Klub, hivatalos nevén az SZTE
Szabadidőközpontja. A mára az egyik
legkedveltebbé vált bulizós hely 1973
márciusában kezdete meg működését,
még a JATE KISZ-klubjaként, hogy
aztán a közösségi életet szolgáló kulturális centrum JSZK néven a '80-as évek
közepére szép lassan az akkori politika
kvázi ellenzéki helyévé nője ki magát.

Mivel azóta gyakorlatilag (de elméletileg is) 30 év telt el, a kerek évfordulót
megünnepelendő, az EHÖK a klub vezetésével egyetértésben úgy döntött,
hogy a március 20-tól április 10-ig megrendezésre kerülő Tavaszi Egyetemi
Fesztivál alcíme - „30 éves a JATE
Klub" - is utaljon az esemény jelentőségére. Ennek megfelelően a fesztivál
számos rendezvényét tartják e három
hétben a klubban, melyek többsége

Fesztelen Fesztiváltól az U n i Partyig
A Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesület (HAHA)
eddigi legnagyobb vállalkozása a
Kassai úti campuson a volt lovarda
épületében kialakított Hallgatói
Kulturális és Konferenciaközpont.
Kelet-Közép-Európa legnagyobb
diákcentruma hároméves erőfeszítés eredményeként, kétéves építkezés után az ezredfordulón nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.
Rég várt óhaja teljesült a honlapján magát a „legkeletibb nyugati városként" hirdető Debrecen több mint
14000 egyetemistájának, főiskolásának, valamint a város lakóinak, hiszen
a Lovarda 3000 m2 hasznos alapterületen kínál kiváló lehetőséget konferenciák, tudományos tanácskozások,
színházi előadások, filmvetítések, ipari és képzőművészeti bemutatók,
könnyű- és komolyzenei programok,
zenés-táncos rendezvények megtartására. A beépített legmodernebb fényes hangtechnikai berendezések kiválóan alkalmasak a legmagasabb szintű
igények kielégítésére. A színháztermen kívül az első emeleten söröző és
étkezde működik, amely hangszigeteken leválasztható a rendezvényteremtől. Ugyanitt egy kávézó is helyet
kapott, ahol 150-180 fő elhelyezése
lehetséges, ezért önálló rendezvényteremként is működtethető. A második emelet ad helyet egy 16 terminálos számítógéptermemnek Interneteléréssel, és itt található egy biliárdterem is.
A földszinten a különbejáratú 50
m 2 -es termek lehetőséget nyújta-

nak szűkebb körű összejövetelek
megtartására, konferenciák esetén
szekcióülésekre.
A mintegy félmilliárdos beruházás
országosan is egyedülálló feltételeket
teremt az egyetem és a város fiatalságának kulturált szórakozásához.
Mindezek mellett az egyetem tanteremgondjait orvosolandó, oktatási célokra is használják a közgazdasági és
jogi képzés keretein belül.
Az elmúlt években szinte minden
napra jutott rendezvény. A programok szervezése során egyfajta tematikus rendszerre törekedtek az üzemeltetők. így a megnyitást követően
hétfőnként a különböző szakestek,
hallgatói rendezvények, sakk- és kártyaversenyek alkották a programot, a
tagsági igazolvánnyal rendelkezők
filmklubba járhattak. Kedden a
Kalipszis Egyetemi Színpad előadásait láthatták az érdeklődők, szerdán
néptánc-együttesek fellépései és
táncház szórakoztatták a közönséget.
Csütörtökönként rendezték meg a
„hagyományos" egyetemista bulit,
többször neves hazai zenekarok koncertjeivel egybekötve (pl. Jazz+Az,
Venus, Kispál és a Borz, Anima
Sound System, Djabe, Auth Csilla,
Roy és Ádám, Bon Bon, Irigy Hónaljmirigy, Deák Bili Gyula). Áprilisban
rendezték meg hagyományt teremtve
a Fesztelen Fesztivált, s már az első
ilyen rendezvényen f e l l é p e t t
Ganxstától a Republicig, a Freshfabriktól a Hooligansig, a Neotól a Balek
II Blackig szinte mindenki, aki jelen
volt a magyar könnyűzenei palettán.

Az Európai Unió egyik legkeletibb egyetemének, az ausztriai klagenfurtinak nincs saját e g y e t e m i
klubja. Vannak sörözők, p u b o k ,
ahová a diákok eljárnak kikapcsolódni, de a „táncos mulatságokat"
az egyetem épületének aulájában
tartják.
Ilyenkor felállítanak két színpadot, az egyiken élő koncert van, a
másikon pedig neves dj-k szolgáltatják a zenét. A bulik, a zenei kínálat és az árak színvonala mellet a
szervezés módjában is eltér az itthon megszokottól.
Az árak jóval meghaladják a magyarországiakat. A belépő az egyetem diákjainak 5 EUR (kb. 1200
HUF, ennek mintegy kétszeresét
tudják a diákok óránként megkeresni pl. korrepetálással), „külsősöknek" 7 EUR, a ruhatár használata 1
euróba kerül. Mint tudjuk, a legfontosabb kelléke a jó szórakozásnak a
sör. Ezt 2 euró 10 cent és 2 és fél
euró közötti összegért lehet megvásárolni.
Ami a legérdekesebb, hogy itt
tényleg a diákok szervezik maguknak a bulit, ők testesítik meg a
jegyszedőt, a ruhatáros, a pultost, a
takarítót.
A város és az egyetem fiataljai
körében igen népszerű az „Uni
Party", mert - Klagenfurt kisvárosi
volta miatt - jóformán ez az egyetlen „táncos" szórakozási lehetőség.
E. Á
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természetesen kulturális program lesz.
A központi épület előtt három napra
föláll egy szabadtéri színpad, ahol két
napon át egyetemi zenekarok tehetségkutatása zajlik, míg a harmadikon
egyéb műsorokat tekinthetnek meg az
érdeklődők. A szabad téren zajló programok természetesen ingyenesek, de a
„bentieken" is nagyon hallgatóbarát
árakon vehet részt bárki.
Persze minél több a rendezvény,
annál nagyobb a vendégsereg, s annál
jobban kopik a helyiség is, ahol egyegy este akár több százan szórakoznak, ennek következtében egyre
gyakrabban elkél a felújítás. Általában
nyáron, két-három hétre zárunk be
emiatt, tájékoztat Tóth Attila klubvezető, aki azt is elárulja, hogy költségvetési támogatás hiányában saját
bevételeikből kénytelenek állni ezen
költségeket. Arra a kérdésünkre, milyen fejlesztések várhatók a jövőben,
amikor egyszer talán kiköltözik a központi könyvtár az épületből, ígéretes
információkkal szolgál. A terveket már
látta az Egyetemi Tanács, ennek következményeképp az egész pincerendszer a JATE Klub kezelésébe kerülhet. Ebből kiindulva lehet remélni,
hogy egyre több minden valósul meg
az elképzelésekből: szeretnének egy
a jelenleginél nagyobb nagytermet,
több kisebb ifjúsági közösségi teret
kialakítani, valamint - haladva a korral és lépést tartva az igényekkel egy internetkávézót s egy melegkony-
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hát. Mivel az integráció
egyre
több területen
megy végbe, ennek megfelelően
igyekeznek egységessé tenni a
belépődíjakat is:
csütörtökönként
minden SZTEhallgató JATE
klubtagnak számít. Egyébként
a vasárnap kivételével kora délelőttől hajnal négyig, illetve programzárásig nyitva
tartó szórakozóhely 350 forintos
klubtagságis árral dolgozik, a „külsősök" viszont 500-at fizetnek a belépésekért.
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A JATE Klubot 80-90%-ban egyetemi hallgatók látogatják, ez az arány
csak hétvégenként csökken mintegy
50%-ra. Egy adott évben februártól
április végéig, valamint szeptembertől
decemberig rengeteg hallgatói (kari és
szakos) rendezvény várja a diákokat. E
félévtől kezdve minden keddre kulturális „rétegprogramokat" szerveznek:
ilyen Mácsai Pál Örkény-estje (konkrétan: február 25-én 20 órakor) vagy a
Calcutta-trió koncertje, lesz rendszeresen táncház, színházi est, s bemutatkozhatnak öntevékeny egyetemi
csoportok is. A klub
vezetője külön fölhívja a figyelmet a
csemegékre: hamarosan az Anathema
együttes gitárosa ad
unplugged koncertet
(március 11-én), de
aki szereti, ugyancsak márciusban benézhet egy Máté Gábor-estre is.
Ezek után alighanem csak rajtunk,
hallgatókon múlik,
mikor és mennyi időt
áldozunk a kultúra oltárán, amely természetesen nem kizárólag a hajnalba
nyúló bulik sorozatát jelenti.
Molnár Gábor
(folytatjuk)

