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Augusztusig felújítják az egyetemi szórakozóhelyet 

Új vezető, új arculat a JATE-klubban 
Csaba Levente eddig az Universitas Kht. mun-
katársaként dolgozott, a klubtanács döntése ér-
telmében júliustól ő vezeti a JATE-klubot. A 
szórakozóhelyet felújítják a nyáron. 

Ismét új, ezúttal nem csupán ideiglenes vezetője 
van a szegedi egyetemisták által kedvelt szórako-
zóhelynek, a JATE-klubnak. Néhány hónapig át-
menetileg az egyetem hallgatói és közkapcsolati 
igazgatója, Köblös Adél látta el a vezetői teendő-
ket, az ő helyét július elsejétől Csaba Levente 
vette át. 

Mint azt korábban megírtuk, a klubot évekig ket-
tős irányítás jellemezte: a büfét az Universitas Kht. 
működtette, minden mást pedig az akkori vezető, 
Tóth Attila felügyelt. A kettős irányítás megszűnt, 
a szórakozóhelyet teljes egészében a kht. üzemelte-
ti, melyben az egyetem hamarosan többségi tulaj-
dont szerez. 

- Egy klub esetében jobb és könnyebb, ha egy 

vezetője van, mint ha a részfeladatokat 
más-más felügyeli - véli Csaba Levente, aki 
évek óta dolgozik az Universitas Kht. munka-
társaként. Az ő feladata volt többek között az 
egyetemi gólyabál megszervezése, de elmondása 
szerint a klub működését is figyelemmel kísér-
te, és jól ismeri. 

Kinevezéséről a klubtanács - a kht. egyetemi fel-
ügyelete - döntött. A tanácsban az EHÖK elnöke, a 
kulturális iroda delegáltja, valamint az eddigi veze-
tő, Köblös Adél vett részt. 

- A JATE-ra ráfér a felújítás, és ez idén nyáron 
aktuális - magyarázta az új vezető. - A levegőzte-
tőrendszer elavult, gyakran nagyon meleg van, 
ezért rendbe tesszük a klímát, megoldjuk a szel-
lőztetést. Kicseréljük a kávézó aljzatát és ezentúl 
műanyag helyett üvegpohárból ihatnak a vendé-
gek. A falakat befestjük, a jelenlegi dekoráció túl 
sötét és komor. Vidámabbat, kedvesebbet szeret-
nénk. 

A designfestésre egyetemi tendert írnak ki, a mű-
vészek bemutatják ötleteiket, árajánlatot adnak, a 
klubtanács és a klub vezetése pedig kiválasztja a 
legkedvezőbbet. Ez az, ami jelenleg zajlik, a klub-
ban már nincsenek rendezvények, csupán a terasz 
üzemel. 

A felújításokkal a tervek szerint augusztus kö-
zepére végeznek, akkor ugyanis már az itt táboro-
zó gólyák miatt nyitni kell a JATE-t. A program-
struktúrát még nem alakította ki az új vezetés, de 
változások - amellett, hogy például a megszokott 
kari rendezvények szeptembertől újra beindul-
nak - itt is várhatók. Új előadókat is meghívnak, 
de hogy ki szerepelhet rendszeresen, az a közön-
ség ízlésétől függ. A klub helyi amatőr zenekarok-
nak is lehetőséget kíván adni, a PANKK (Program 
A Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért! által 
biztosított lehetőségeket a (ATE is szeretné ki-
használni. 

G. ZS. 
Csaba Levente július elsejétől vezeti a JATE-klu-
bot Fotó: Frank Yvette 

Gimnazisták a szegedi 
rock élvonalában 
Tehetségkutatót nyertek tizen-
három évesen, felléptek a 
SZIN-en és a jelentősebb szegc-
di klubokban, saját lemez kiadá-
sára készülnek - önköltségen. A 
Gawx együttes kimondhatatlan 
neve a szegedi rockrajongő fiata-
loknak nem cseng ismeretlenül. 

A százhatvan centi magas, öt-
venkilós srác testsúlyát megha-
zudtoló erővel veri a dobokat, a 
bozontos kamasz teljes beleélés-
sel, göndör fürtjeit lobogtatva 
pengeti a basszust, míg a harma-
dik torkaszakadtából, gitárt tép-
ve énekel. Ilyen egy szünidei 
életkép a Gawx együttes háza tá-
ján. Az átlagéletkor: 16 év. 

Oli saját bevallása szerint elő-
ször bőrdudán akart játszani, ám 
dobos édesapja győzködésére vé-
gül mégiscsak dobolni tanult a 
zeneiskolában. Tibi csak kezdet-
ben járt gitárórákra, később el-
kezdett basszusgitáron próbál-
kozni - ekkor már autodidakta 
módon. Bobó zcnészcsaládból 
származik, a családtagoktól, il-
letve önmagától tanult gitározni. 
Hegyi Olivér, Lázár Tibor és Már-
kelity Bóján 2002 januárjában 
döntött úgy, hogy ezentúl csak a 
zenének él - ekkor alakult a 
Gawx együttes. Az akkor tizen-
két-tizenhárom éves, lelkes fia-
talok próbatcrmet'és felszerelést 
szereztek, és fél évvel később 
már saját számokat kezdtek írni. 

Első aranyérmes demójuk há-
rom saját szerzeményükkel egy 
évvel később született meg. Ezt a 
lemezt küldték el a Szegedi Ifjúsá-
gi Napok tehetségkutató verse-

nyére, ahol kétszázötven jelent-
kező közül lettek elsők. Munká-
juk csak egy évvel később hozta 
meg gyümölcsét: pályafutásuk 
addigi legnagyobb közönsége előtt 
léphettek fel a SZIN-en, amikor 
legifjabb tagjuk még csupán ti-
zenhárom éves volt. Ma már átla-
gosan havi kétszer koncerteznek. 

- Egyszerűen dőlt belőlünk a 
hülyeség - hangoztatják egyhan-
gúlag a fiúk, mikor a szövegírás-
ról faggatjuk őket. A számokat 
közösen írják. Úgy tűnik, nagy az 
egyetértés a bandában, de ha 
nem... - Nincs az a probléma, 
amit verekedéssel ne lehetne 
megoldani - vallják. Persze nekik 
is vannak komolyabb pillanataik. 
- Nem szeretjük a saját generáci-
ónkat. Mindenki olyan művi, 
megcsinált - magyarázza Tibi. 
Dalszövegeket mutogatnak, köz-
tük drogellenes és a divatos gép-
zenék ellen lázadó is akad. „Mi 
újság fiatalság? Mi az új trend? 
Mit érdekel a rend, ami a fejedbe 
lenne, ha lenne valami benne?"-
idézi az énekes-gitáros Bobó. 

Saját albumuk stúdiófelvételére 
készülnek most a srácok, amit az 
első demóhoz hasonlóan maguk 
finanszíroznak. Egy kis előnyt je-
lentett ugyan néhány zenész csa-
ládtag segítsége - Tibi sógora pél-
dául a Nyers együttesből ismert 
Czutor Zoli - ám a költségek így is 
nagyon megterhelők három gim-
nazista fiúnak, kiadót találni pe-
dig nehéz. A rokonoknak már ta-
valy is kiadták az ukázt: nem kér-
nek ajándékot karácsonyra, szüli-
napra - csak pénzt a lemezre. 

BALOGII FRUZSINA 
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A Gawx - amatőr próbaterem, profi hangzás Fotó: Miskotczi Róbert 

Cipők a diszkóban 
A heves táncban nyilván lerepülhet egy pánt nélküli Szandi. Vagy 
landolhat a lábbeli egy túlzottan tolakodó fiú fején. Esetleg pohár-
ként szolgál egy önfeledt ünneplés alkalmával. Na de mi van a 
buli után ? Miért kell a diszkónak saját weboldalán öles betűkkel 
hirdetni, hogy ballábas szandi keresi az ó Hamupipőkéjét ? Hogy 
annyi fél pár cipőt találnak reggelenként,-ha továbbra se jön értük 
senki, hamarosan sorsolást rendeznek. 

Érthető, hogy bizonyos alkoholszint fölött olyan apróság, mint a 
bal szandálunk hiánya, nem számít. Na de másnap' Harmad-
napi Egy hét múlva? Az lehet, hogy a sorsolást várják a féllábas 
bulizók, hátha valami jobb darabot kapnak vissza. Szerintem... 
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