ed egyetem

Harminc éves a JATE Klub
Egykori légoltalmi pince helyén 1973 tavaszán nyitotta meg kapuit a J A T E j
! Klub, azaz túl van a harmadik X-en. Azóta elég sok minden megváltozott a vi- j
[ lágban, az országban, Szegeden sőt a felsőoktatásban is, a klub azonban ma- j
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radt. A változások persze újabb és újabb kihívásokat hoztak és tartogatnak a j
' szabadidőközpont számára. Erről is beszélgettünk Tóth Attilával, a Szegedi j
1
Tudományegyetem Szabadidőközpont - JATE Klub vezetőjével,
i
i

ülők is élvezhessék). Annak idején hétfőtől csütörtökig csak klubtagsági igazol• A női WC-t teljesen felújítottuk, s a ven- vánnyal lehetett a JATE Klubot látogatni,
dégek számára használatos kagylók száma a fél évre szóló klubtagságit a jelenlegi Ka33%-os növekedést mutat (három helyett tolikus Egyetemi Lelkészség helyén aknégy WC-t használhatnak ezentúl a hölgy- kor működő KISZ Irodában lehetett bevendégek). Megtörtént a zenekari öltöző szerezni. Ez JATE-s hallgatóknak olcsó
felújítása is, és a félévente esedékes festés volt, de pl. jugyusoknak drágább. A Klub
csak este tartott nyitva. Amikor az ember
sem marad el.
megérkezett, a klubtagságit fakkba heMelyek a legégetőbb gondok? lyezték, amit távozáskor visszakapott, ha
• Leginkább a klub gépészeti berendezé- nem követett el semmi rendbontást. Pénsével van probléma, hisz ez a 30 évvel ez- teken és szombaton városi rendezvények
előtti technikát tükrözi. Különösen igaz ez színtere volt a klub, ami lényegében disza szellőzésre. 1-2-szer föl lett ugyan turbó- kó volt.
sítva, 10-20%-kal növekedett a kapacitása,
Hogyan biztosították a rendfenntartást?
és nyolc éve kibővítettük a folyosói szellő• Hét közben önkéntes rendezők voltak,
zést, de mindez kevés. Hisz amikor ezt létrehozták, arra számítottak, 100 ember beül azt hiszem, egyetemisták.
Pár hétig zárva tartott a klub
felújítások miatt. Mi az, ami megújult?

egy előadásra vagy klubszerű beszélgetést
folytat. A több száz hallgató, aki részt vesz
egy-egy koncerten vagy zenés-táncos rendezvényen, nyilvánvalóan sokkal nagyobb
igénybevételt jelent: ehhez képest ez a
rendszer teljesen elavult.
Miben változott a klub imidzse
a harminc év előttihez képest?
• Sok minden hasonló és sok minden más.
A kulturális programok megmaradtak, leszámítva a filmvetítést, ami elég ritka (a
magas látogatottságú koncerteket viszont
kivetítjük projektorral, hogy a kávézóban
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A JATE Klub
szeptemberi kínálatából:
Jamie Winchester és Hrutka Róbert
szeptember 10. szerda
Amorf Ördögök
szeptember 12. péntek
A Hobo Blues Band
Tom Waits-estje
szeptember 16. kedd
¿agar &Yonderboi
szeptember 26. péntek

Csak azért kérdezem, mert elég sok kritikát
kaptak a múltban a JATE Klub „kidobói",
ahogy a rendezőket sokan nevezik. Sokan azt
mondták, túl erősen léptek föl egy-egy esetben.
A néhány évvel korábbi helyzethez képest viszont most úgy látom, a rendezőkkel nincsenek
ilyen jellegű problémák.
• Az elmúlt években valóban dolgoztak itt
olyan rendezők, akik kifogásolhatóan végezték a munkájukat, tőlük a klub megvált. Az első problémát szoktam megvárni,
a többit nem. Jellemzően nem fordulnak
elő rendbontások a rendezvényeken: a
hallgatók egymás között vannak többnyire, elhanyagolható az idecsapódó városi fiatalok száma, ők inkább hétvégén vagy
népszerű kulturális programjainkon vesznek részt. Rendezőink 100%-ban rendelkeznek biztonsági őri ill. személy- és vagyonőri vizsgával, jó részük egyetemi
hallgató ill. van, aki már diplomás. Sok szórakozóhelyen jártam, így elmondhatom,
akik a klubban dolgoznak, inkább a szelídebb hozzáállású emberek közé tartoznak.
Közülük többen dolgoztak a Szigeten is az
IN-KAL Security keretein belül és ifj.
Lasz György nagyon meg volt elégedve a
munkájukkal.
Úgy tapasztalom, némiképp megváltozott a
bulik zenei kínálata is a néhány évvel korábbihoz képest. Korábban sokkal nagyobb teret
kaptak a „házibuli zenék", pedig egy-egy szakest, tanszéki buli alkalmával látható: van
igény erre az egyetemisták körében.
• Ha a közönség egy része a „Kék a
szeme..."-típusú dalokat akarja majd hallani, attól még nem fog átalakulni a klub
zenei kínálata. Komolyra fordítva a szót: a
JATE Klub DJ-i mindannyian vizsgával
rendelkező fiatalok. Hét műsorvezető
dolgozik rendszeresen a klubban, a kari
bulikon, szakesteken dolgoznak csak alkalmanként „amatőrök". Teljes értékű kívánságműsor nyilván nem lehetséges, nem is
lenne értelme. Ám ha egy szám elhangzásakor a vendégek a tánctérről tömegesen
elindulnak az ajtók felé, a műsorvezető számára is világossá válik: mellé nyúlt, nem
ezt a számot kellett volna játszania. Minden DJ-nek van stílusa, egy zenei irányzat,
amit preferál. Egyrészt ki kell elégítenie a
közönség zenei ízlését, másrészt lehetőség
szerint formálnia is kell azt. A JATE Klub
zenei kínálatát úgy alakítjuk ki, hogy a futó slágerek és nosztalgia mellett a progreszszív zenei irányzatok is teret kapjanak.
S ha egy DJ kijelenti, amint erre volt
is példa, hogy őt nem érdekli,
hányan táncolnak a zenéjére?

• Akkor valaki szólni fog neki a klubból.
Nyilvánvalóan nekünk, akik a JATE Klubban dolgozunk, az a célunk-feladatunk,
hogy a vendégek jól érezzék magukat nálunk.

Soltész Rezső - a nosztalgiahullámnak hála
I napjainkban is nagy népszerűségnek örvend
(képünk a Hökkentő Napon készült)

Hogyan próbál a JATE Klub megfelelni
a jövő kihívásainak? Szó volt arról,
hogy az új egyetemi könyvtárfelépítését,
és a régi kiköltözését követően
a Dugonics téri épület pincerendszere
teljes egészében a klub kezelésébe kerül.
• Annak idején, mint már utaltam is rá, a
JATE KISZ Klubját egy kis létszámú
egyetem közösségi terének szánták. Azóta
többszörösére duzzadt a hallgató létszám,
másrészt folyamatosan változnak a hallgatói igények, szokások. Ami a fejlesztéseket
és azok financiális oldalát illeti: a JATE
Klub önálló szervezeti egység az egyetemen, mely 95%-ban saját bevételeiből
tartja el magát ill. ebből működik. A működés alatt nemcsak a programok költségeit értem, hanem az országosan is kiváló
hírű (jó minőségű és magas művészi élményt nyújtó) milliós értékű hangtechnikai berendezés karbantartását és fejlesztését, a jó szakembereket, a többnyire 200
ezer forint fölötti zenekari fellépti díjak,
műsorköltségek kifizetését, a klub állagának megőrzését is. Nyilvánvaló, hogy ebből nem lehet
a JATE Klub bővítését ki
gazdálkodni. Ehhez egyetemi és pályázati pénzekre van szükség, hisz a
több tízmillió forint, ami
szükséges, meghaladja a
klub teljes évi működési keretét is.
Mikorra valósulhat meg
a JATE Klub bővítése,
és milyen lehet a fejlesztés után?
• Tavaly ősszel merült föl a bővítés
gondolata, az Egyetemi Tanácsig is
eljutott, és ott is
támogatást kapott
az elképzelés. Világos ugyanakkor,
hogy
könyvtár egy év
múlva esedékes kiköltözését követően a
tető felújításával fog kezdődni a Dugonics téri épület felújítása, s
legutoljára kerülhet sor a pincére. Szükség
lenne a jelenlegi gépészeti berendezések
korszerűsítésére (a már említett szellőzés
problémáját meg kellene oldani). Ha megvalósul a beruházás, a jelenlegi 600 négyzetméteres vendégterületet a duplájára

tudnánk növelni, ráadásul a csekély raktározási lehetőségeink is nőnének. A kibővült JATE Klubban melegkonyhás diákétkezdét és internetszalont, egy igazán tágas
nagytermet és több kisebb termet is kialakíthatnánk.
Abból, amit eddig elmondtál ill. amit tapasztalhatunk is évközben, a JATE Klub egyfajta
kulturális missziót is igyekszik ellátni...
A klub gyakorlatilag megnyitása
óta szerves része
Szeged (és
természetesen az egyetem) kulturális életének:
célunknak és
feladatunknak
tekintjük,
hogy a jövőben
is az maradjon.
Nagyon sajnálatosnak tartom,
hogy sokan kizárólag azzal foglalkoznak, hogy milyen buli van a
JATE-ban, eközben az SZTE Szabadidőközpont JATE Klub a városban a szorgalmi időszakban a legfőbb
kulturális programot
nyújtó intézmény, heti
három-öt alkalommal
kínálunk koncerteket,
színházi e l ő a d á s o k a t ,
táncházakat, egyéb kulturális programokat.
Igyekszünk sokféle zenei
irányzatot bemutatni, szinte minden koncertzenekar játszik nálunk A mint
Animától Z mint Zanzibarig. A JATE Klub
elsősorban egyetemi klub, elsődlegesen
azt tekintjük feladatunknak, hogy a kari és

szakos hallgatói rendezyények megvalósítását helyszínnel ill. rendezéssel, technikával segítsük. Szívesen veszünk más hallgatói kezdeményezéseket is, pl. ha egy
egyetemi öntevékeny csoport szeretne
színházi előadást vagy költői estet a klubba szervezni, mi ebben is partnerek vagyunk. A szűk értelemben vett kulturális
programok megrendezése nem rentábilis.
Lefordítva ez annyit jelent, hogy a JATE
Klub egyéb működési bevételeit, illetve
esetenként pályázatokon elnyert összegeket és szponzorpénzeket fordít a koncertek, táncházak, színházi és költői estek
megrendezésére.
A klub egykor a József Attila Tudományegyetem klubja volt, főleg a JATE hallgatói látogatták. Ma már - nevében - a integráció során létrejött SZTE Klubja. De valóban
össz-egyetemi klub-e a JATE, és nyitott-e a
jövő egyetemi polgárai felé?
• Közös pont vagyunk az egyes karok között (segítve az integrációt), hisz az egykori JATE négy karának klubja ma már az
SZTE többi karának rendezvényeit is befogadja. A klub egy olyan funkciót is betölt, hogy egy kapcsolódási pont lehessen
az egyetem és a város között. Ez úgy jelenik meg, hogy a klubban megrendezett
kulturális programok nem kizárólag az
SZTE hallgatóihoz szólnak, hanem a város
kultúrára fogékony közönségének is.
A végzős középiskolások számára azért is
lehet vonzó az SZTE, mert a hallgatóknak
nyújtott magas színvonalú képzés mellett
lehetőséget kínál a szabadidő kulturált eltöltésére. Erre az egyik remek lehetőség
az egyetemi klub, ahol változatos programok várják őket. Ez tehát a válasz arra is,
megéri-e az egyetemnek fejleszteni a
JATE Klubot. A klub működése ugyanis e
szerint mind kulturális, mind PR- és marketingszempontból nagy előnyökkel jár az
egyetem számára.
Haág Zalán István
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