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a szegedi joghallgatok
hivatalos lapja

.edves Gólyák!

L isztelettel köszöntöm Önöket a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karának kendő hallgatói sorában. Köszöntöm Önöket, mint leendő egyetemi polgárokat. E status különös lehetőségeket és sajátos jogokat, kötelezettségeket hordoz. Remélem, a tábor alkalmat ad arra, hogy jogaikról és kötelezettségeikről már itt tájékozódhassanak. Abban azonban biztos vagyok, hogy a lehetőségeket is felvillantják Önök előtt
a már „korábban igazolt versenyzőink", a tábor szervezői. Higgyék el, megéri ügyelni.

.^S/ém valószínű, hogy valamennyien - az egyetem elvégzésének szándékán túl - ugyanazzal a céllal jelentkeztek
karunkra. Más és más életpályát képzelnek. Azonban Seneca szerint is, „csak azok számára létezik kedvező szél, akik
tudják, hogy milyen irányba tartanak". Tudjanak tehát szelektálni. Lesz miből választaniuk. A kreditrendszer adta
előnyöket kihasználva, sok-sok multidiszciplináris és speciális ismeretet szerezhetnek. Az universitas, az egyetem, a
gondolkodás, a tudás óceánja. Önök most, e nagy vizet tápláló egy folyóhoz, az állam- és jogtudományok folyójához
értek. Ne felejtsék azonban, hogy e vízmennyiségből csak annyit vihetnek magukkal, amennyit abból kimerítettek.
Okosan használják tehát egyetemi éveiket, okosan „meregessenek " e nagy folyóból.

A

XX. z egyetem a szabadság nagy-nagy lehetősége is. Vigyázzanak azonban, hogy idejükkel jól gazdálkodjanak. Mint
kiváló lapjukban, a Magyar Közönyben olvastam, Harry Lorayne szerint is, „egy gödör ásását leszámítva, kevés dolog
van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni". Szerezzenek tehát bizonyos alapokat, hogy tanulmányaik későbbi szakaszában legyen mire támaszkodniuk.

S

LJ, hogy közben kellemesen is érezhessék magukat, arra garancia a kar oktatóinak, valamennyi dolgozójának, a
Hallgatói Önkormányzatnak segítő támogatása, az intézmény infrastruktúrája, az egyetem és Szeged intézményei, a
számtalan szabadidős program.
Fiatalosan, de felelősséggel éljék egyetemi életüket! Kívánom, hogy megálmodott jövőjük valósággá legyen! Érezzék jól magukat karunkon és Szegeden, e csodálatos világban.

Dr. szabó Imre
dékán
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nedves Gólyák!

zeretet tel köszöntelek Bennetek és engedjétek meg, hogy gratuláljak nektek ahhoz a tény
hez, hogy immáron a Szegedi Tudományegyetem és mindenekelőtt az Állam- és Jog
tudományi Kar polgárai vagytok. Ennek az előnyeit, melyeket talán még nem is
sejthettek, először itt a gólyatáborban tapasztalhatjátok meg. A sok jól képzett főgólya rengeteget fáradozott azo
hogy Ti itt most nagyon-nagyon jól érezzétek magatokat és nagyon-nagyon sokat tanuljatok arról, hogyan lehet eg
temistaként életben maradni. Azonban a gólyatábor azon az információ áradaton kívül, amit igyekszünk rátok zúd
tunk ebben a pár napban arra is szolgál, hogy megismerjétek egymást, barátokat szerezzetek, mi ehhez is igyeksz
minden szükséges körülményt biztosítani. Végezetül azt kívánom nektek, hogy érezzétek nagyon jól magatokat, gaz
dagodjatok élményekben és legyen ez a gólyatábor egy feledhetetlen öt év méltó nyitánya.

Jl
Andrási Ádám
SZTE ÁJTK HÖK
elnök

eköszöntő

^Szeretettel köszöntelek Benneteket, leendő egyetemista/főiskolás hallgatóként. Biztos
lehetsz benne, hogy most kezdődnek életed legszebb és élményekben, tapasztalatokban
leggazdagabb évei. Lesznek nagyon jó, és sajnos kevésbé kellemes élményeid is, sok-s
buli, szórakozás, barát, szerelem vár, de legalább ugyanannyi tanulás, vizsga, esetleg
darc is. Bár sokan szeretnénk, ha ez a gondtalan diákélet örökké tartana, de egyszer sa
nos ez is véget fog érni, hisz az egyetem csak egy állomás az életedben - igaz, egy olyan állomás, amelyre évek, a
évtizedek múlva is szívesen fogsz visszaemlékezni. Ismerd meg tehát a körülötted forgó világot, az állandóan nyug
tatlan, pezsgő életű várost: Szegedet, és évfolyamtársaidat. Gazdagodj élményekben és tapasztalatokban. Nagyo
sikert, kitartást, és még több boldog percet kívánok Nektek.

l k a
Szabó Áron
főszerkesztő
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HaCCgatói

I

smertebb leánykori nevén HÖK. Nos ez az az intézmény
a jogi karon belül, abová az 5 év alatt legalább egyszer

mindenki benéz. Ugyanis számos, a hallgatókat érintő

a szegedi joghallgatok
hivatalos lapja

Önkormányzat

L

akhatási-. Állandó szociális-. Eseti szociális-, és Kiutazási Támogatás. Nyelvvizsga-. Szakmai gyakorlat

ösztöndíj. Tudományos támogatás, és ha te is a Kar leg-

dologban és kérdésben a Hökösök döntenek és járnak el.

kiválóbb tanulói közé küzdőd fel magadat. Kiemelt ösz-

Legfontosabb feladatuk a hallgatók érdekképviselete, en-

töndíj is. Ezekhez a HÖK irodán szerezhettek instrukci-

nek megfelelően részt vesznek a kar legfőbb döntéshozó

ókat és igénylőlapokat. Ez a hely pedig a kari épületben,

szervében, a Kari Tanácsban (l/3). a kar hallgatói kérdé-

a földszinten balra található, de úgyis hamar meg fogja

sekkel foglalkozó bizottságaiban (t/3) és a Tanulmányi

mindenki ismerni.

Bizottságban (50%) is. Ezt azonban ók választották. Ami
egy egyetemistának igazából fontos. hogy legyen pénz!!!

M

E

s mivel örökké csak a jó pap tanul, az évközi stresszt
is oldani kell. Ezt a Hök közös kari rendezvények

inden macára valamit is adó joghallgató, TB-s,

szervezésével szokta megoldani, amelyek mindig fantasz-

vagy MK-s rá fog jönni, hogy ha nem akar min-

tikus hangulatban telnek és fergeteges bulival záródnak,

den nap a négy fal közt esténként magolni. akkor irány

így ők hozzák letó alá a Gólyatábort, a Hallgatói Sport-

a város. Ehhez azonban zseton is kell. Es ebben segit a

napot (HAS). Jogászbált, Pesti-Esti Cooltúrát, Gólyatá-

mi drága Hökünk, mert a második funkciója (sokak sze-

bor after partyt, Felezóbulit, Ballagást, V. éves Búcsúbu-

rint a létezésük egyetlen értelme) a pénzügyi szolgáltatás.

lit. Farsangot, és a kar életének legfontosabb eseményét

Ugyanis mind az állam, mind az egyetem és a város tá-

a Law-Fari Napokat. Tehát ez a 13 ember, elnökkel, alel-

mogatja az arra érdemes kis nebulókat, feltéve, ha meg-

nökökkel, referensekkel és bizottságaival szívvel és lélek-

felelnek néhány kritériumnak. Ugyanis a pályázatok ko-

kel a hallgatókért dolgoznak (persze teljes tudatában an-

rában semmi sincs ingyen. Ezekért a pénzekért pályázni

nak, hogy ŐK IS hallgatók), így bármikor felkereshetitek

kell a Hőkön, amit ők elbírálnak, és ha minden jól megy.

őket bármilyen problémával. Ha pedig kedvetek támad a

a HSZI fizet is. mint a katonatiszt. Már most felhívom a

köreikbe tartozni, nos a kar beiratkozott összes hallgató-

figyelmeteket, hogy beiratkozáskor ne felejtsen el senki

ja rendelkezik aktív és passzív választójoggal. így bárki

iskolalátogatási igazolás kérni (ugyanígy a tesóktól sem)

szavazhat, és bárki lehet jelölt, a többi aztán az áprilisi

mert ez alapfeltétele minden pályázatnak. Náluk igényel-

választásokon dől el. De addig élvezzétek a nyarat és le-

hető tehát:

gyetek hálásak nekik, amiért ilyen jó programokat szerveznek nektek, ahelyett hogy Ibizán pihennék ki az év
fáradalmait.

A kar felépítése
DEKÁN
Dr. Szabó Imre
egyetemi docens

OKTATASI DEKANHELYETTES
Dr. Homoki-Nagy Mária

TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES
Dr. Blutman László

egyetemi docens

egyetemi docens

DEKANI HIVATAL
Dr. Márkus Andrásné

TANULMANYI OSZTÁLY
Herczegné N é m e t h Mária

hivatalvezető

osztályvezető

http//www.juris.u-szeged hu/
ajtkdekani@juris.u-szeged.hu

(62)544-197

http://wwwjuris u-szeged.hu/

(62)544-190

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
http://wwwhok.juris.u-szeged.hu/
ajtkhok@juris.u-szeged hu

(62)544-208

ELNÖK:
Andrási A d á m
maQvarkozonv@vahoo.com
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Az EHÖK Elnökség. Egyetemi Tanács, Kari Ta-

Az EHÖK Kulturális Bizottság és a Kari

nács. Kari Tanulmányi Bizottság. Kari Fegyel-

Tanács ta#a. Kari Tanulmányi Bizottság

mi Bizottság Kari Oktatási Bizottság Köztár

póttag.

sasáéi Ösztöndíj Bizottság HÖOK Közgyűlés.
HÖOK Regionális Szövetség tafia. Az SZTE
Andrási Á d á m

Horváth Balázs

Hallgatóién Alapítvány kurátora.

A HÖK elnöke

Az Egyetemi Fegyelmi Bizottság. Kari Tanács.

A Kari Oktatási Bizottság. Kari Hallgatói Jó-

Kari Oktatási Bizottság Kari Tanulmányi Bi-

léti Bizottság taója. Pályázati referens. EHÖK

zottság. Kari Tanulmányi Tanácsadó Bizott-

Kulturális Bizottság póttá?

B

sá$. HÖOK Jo$i Szakmai Szövetség HÖOK

Jo^i Bizottság ta^ja. Egyetemi Tanács póttag.
P o z s o n y i N o r b e r t Tanulmányi és tudományos referens.

Mészáros János

A HÖK alelnöke

A Kari Tanulmányi Bizottság ta?ja.
Gazdasági alelnök, az EHÖK Választmány.
Egyetemi Kollégiumi Bizottság. Kari Tanács
tafla.

Borsodi.

Sándor Attila

A HÖK gazdasági
alelnöke

Az EHÖK Választmány. Kari Hallgatói Jóléti

A Kari Tanács. Kari Tanulmányi Bizottság.

Fellebbviteli Bizottság. Kari Tanulmányi Ta-

Kari Hallgatói Jóléti Fellebbviteli Bizottsá?

nácsadó Bizottság. Kulturális és Rendezvény-

ta?ja.

szervező Bizottság tayja

Serfőző Zsuzsanna

Baranyai Dóra
A Kari Hallgatói Jóléti Bizottság Kari Tanul-

A Kari Hallgatói Jóléti Bizottság Elnöke.

mányi Tanácsadó Bizottság tayja

Egyetemi Lakhatási Támogatások Bizottság.
Esélyt a Tanulásra Pályázati Bizottság- Szeded Városi Ösztöndíj Bizottság. Kari Tanács
layja Diákjóléti Referens. Kari Tanulmányi

Bernáth Zsófia

Sulyok Márton

Bizottsá? póttag

Az Egyetemi Sport- és Rekreációs Bizottság.

A HÖOK Jo?i Szakmai Szövetség EHÖK Vá

Kari Oktatási Bizottság. Kari Sport- és Rekreá-

lasztmány. Kari Tanács. JATE-Klub Tanács.

ciós Bizottsá? ta?ja. Sport referens.

Kari Sport és Rekreációs Bizottság tayja

Fekete Zoltán

Varga Balázs
Az Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottság Kari
Hallgatói Jóléti Bizottság la^ja

Veres Viktória
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'Egyetemünk és karunk

A

z efyelcmunk történőé az 1800a j évekre nyúlik vissza

mivel

1872-ben hcaták létre a Kolozsvári

efyetem véne át. ami Horthy Miklós nevét viselte.

E

bben az időszakban a jofi kar ideiflenesen nem működön. A háború után ifen hamar mefiuduh újra sz oktatás 1956ban az ineni

Tudománvefyeiemet mely a mai egye-

halifalók is aktívan részt vének az eseményekben, ify 56 októberében

temünk elődje volt Az I. viláfháború

itt alakult mef a Mafyar Efyetemisták és Főiskolások Szöveti

után Erdélyből a román mefszllLás miatt átkőbőzienék Szegedre Mar

Perblrő József jofászprofesszor vezelesével. |

Kolouváron ü nayy hírú intézménynek számított fennállása alatt olyan

melyet a forradalom előfutárának is tekint-

professzorok működtek olt. mint Apáihy Utván. Cholnoky Jenő. kieaz

hetjük. József Attila nevét 1963 ban vene fel I

Frigyes Szinnyei József Néfy fakultással rendelkezett (jofi. orvostudo

az intézmény. Az orvostudományi kar kiváll |

mányi, bölcsész és természettudományi).

él Szenl-Györfyi Albert Orvostudományi Efyetem néven működött tovább 1951 tói. amikor a |
felsőoktatást szovjet mintára átszervezték.

A

Jofi Kar 1952-ben kerüli a mai épületébe, mely leányiskolának
épült és ahová 1921 ben helyezték ál a királyi Ítélőtáblái. Ezt az

épületet 1968-ben építették át. felújították és emeletet húztak rá. Az idei
év folyamán is jelentős változásokon ment át. Akadálymentésltenék az
épületet, liftet szereltek be. A könyvtár átköltözön a Tanulmányi és Információs Központba, a helyén jelenlef efy korszerű számítófépes terem üzemel.

S

zéfed már réfen szeretett volna efy efyetemet. és ez 1921-ben mef
is valósult. Az eyvetem első épülete a mai főépület lett. mely ifen

különös történettel rendelkezik. Eötvös József kultuszminiszterrel folyt
tárfyalások alapján épüli főreáliskolának. 1873-ban készült el. A Somofyi-kónyvtár 1880-as évektől üzemelt ebben az épületben, majd a királyi
ítélőtábla épülete lett 1921-if Nafy sefltiéfet nyújtott az újrakezdésnél
fr. Klebclsberf Kunö kultuszminiszter. Kulturális politikájának efyik fő
célja volt. hofy Budapest ellensúlyozására vidéki tudományos és kulturális központokat hozzon létre.

1

999 szeptemberében a jogászképzésből kivált a közgazdászképzésnek otthont adó Gazdaságtudományi Kar. A Parlament ugyanebben

az évben fogadta el a felsőoktatás integrációjáról szóló törvényt, amelynek értelmében a szegedi állami intézmények részvételével 2000. január
l-jén megalakult a Szegedi Tudományegyetem. Olyan neves professzorok tanítottak napjainkig itt. mint Búza László, id. Jancsó Miklós. Sík
Sándor. Grefuss Pál. Kiss Árpád. Trencsényi Waldapfel Imre. Wittman

A

z épületek bővítése 1928 és 1930 között folyt, fölef az orvostudomá
nyi kar éz a természettudományi kar kapott új épületekel. Az Dóm

téren lévő épületegyüttes is ekkor épült az in működő kutatóintézetnek
volt vezetője 1928 és 1985 közön Szent Gycrfyi Albert, aki 1937-ben kapott Nobel-dijat Ekkor már a különböző karok és intézetek kiadták az

Tibor. Jelenlegi oktatóink közül is i£en sokan tagjai a Magyar Tudományos Akadémiának és számos hazai és nemzetközi tudományos kutatás
folyik az egyetem falai között.

E

gyetemünk továbbra is hü maradt hírnevéhez, több nemzetközi statisztikában i$en előkelő helyet szerzett. E$y kínai statisztikában,

Acta Univerzitás Szefediensis köteteit A U világháború alan. Erdély

amelynek felállítása során 2000 egyetemet vizsgáltak me$. az SZTE sze-

visszafoglalása után a Ferenc József Tudományegyetem visszaköltözőn

repelt a legjobban a magyarországi egyetemek közül (202.-301. hely). Az

Kolozsvárra A helyét az 1980. évi XXVII Törvénycikk alapján létesüli új

utóbbi években az egyetem nemzetközi megítélése e$yre jobb.

aavarkozonv@vahoo.com,

Hatodik Gólyatábor
2005.

Könyv, kávé, computer
tavalyi tanév folyamán nyílt me$
Tanulmányi és

Információs

Központ (TIK), mely az egyetem központi könyvtáránk, a kari könyvtáraknak. a Hallgatói Szolgáltató Irodának
és az Egyetemi Ajándékboltnak ad otthont. I$en impozáns megjelenésű. té$la és üve$ kombinálásával készült
épület. A könyvtárba történő beiratkozáshoz csak a diákigazolvány és
a személyi szükséges. A ruhatárat kötelező idénybe venni. A könyvtár
belső területére biztonsági őrök végzik a beléptetést a diákigazolványok

Vén
ényelmes
i
és nyugodt tanulórészei miatt i£en sokan tanulnak itt.
I V A Z első és a harmadik emeleten lévő számítógépeket diákigazol-

alapján.

A

z épület né$y emelet ma£as. A könyvek emeletenként, témák alapján

vány segítségével lehet használni. Internet használatára és nyomtatásra

van csoportosítva. Az első emeleten vannak az általános ismerete-

is van lehetőség. Fénymásolást és nyomtatást is a diák segítségével, az

ket nyüjtó könyvek, pl., sport, peda$ó$ia, pszichológia, vallás, művésze-

erre rátöltött összeg erejéig lehet mindezt idénybe venni. A rátöltést az

tek. néprajz. Itt találhatóak a jo£i tárgyú könyvek is. A második emele-

információs pultnál. va$y a kávéautomatáknál lehet megtenni. A TIK-

ten a történelmi témájú írások, a politológia témájához tartozó könyvek,

ben jól felszerelt, korszerű előadótermek vannak, amelyek u$yanú$y

és a hadtörténeti gyűjtemény kap helyet. A harmadikon a magyar- és

alkalmasak egyetemi órák és konferenciák megtartására is.

világirodalmi alkotások és idegen nyelvi könyvek találhatóak. a negyediken
pedi$ a természettudományos és orvostudománnyal

kap-

csolatos könyvek.

Elterjedt rövidítés a joghallgatók körében (majd megszokod Te is...).
Valódi jelentése: Hallgatói Szolgáltató Iroda.

Amint azt Te is láthatod, a HSZI feladatköre i£en összetett, és nagyon

Tevékensé^i köre igencsak színes és sokrétű, mivel az irodán dolgozók

lényeges szerepet töltenek be az egyetem életében és működésében.

intézik a következőket:
És ho£y hol található az iroda? Nem máshol, mint az Ady tér 10. szám
-

Kiszámítják az ösztöndíjad értékét, illetve ők utalják át a bank-

számládra. Í£y ha ilyen téren valami probléma adódna, keresd fel őket

alatt álló gyönyörű épületben, a Tanulmányi és Információs Központban (röviden TIK), a földszinten.

bátran!
-

A diákigazolványoddal kapcsolatos teljes körű adminisztráció.

Nyitva tartási idejük: munkanapokon 9-15 órái$

Hozzájuk kell majd bemenned szeptember véfén. amikor is megkapod

Weblapjuk: http://www.hszi.u-szeged.hu/

az új diákodat.

E-mail címük: hszi@hszi.u-szeged.hu

-

Pályázatok kezelése, ő k gyűjtik be, illetve tárolják a benyújtott

pályázatokat.
-

Az efyik legfontosabb feladatuk: a féléves bérleted, illetve a könyv-

csekked átadása, amihez e$y kis sorbanállás után hozzá is juthatsz.
-

A szociális és lakhatási támogatásokról szóló pályázatokat is náluk

kell leadnod.

hftn / / w w w hnk mn<; u-<;7pnpH h u /
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a szegedi joghallgatók
hivatalos lapja

L

<Er<n.

A

z E f r s e y u Tanulmányi Bendazeri az SZTE a 2001/2002 tan
ívtől kezdve alkalmazza A szegedi egyetem volt az eUő ahol

ezt bevezették. Czak ezután következett a pesti ELTE. illetve a Pécsi

azaz a személyes adataid megadása után a rendszer automatikusan adja
meg Ez lesz a belépéshez szükséges "userneved* is. amit minden ETR-es
belépéskor be kell írnod. így érdemes mef-illetve feljegyezni. Ezután e f y
tetszőleges általad választott - minimum öt karakterből álló - jelszót

Tudományegyetem

B

ár a rendszer méf közel sem tökéletes, bátran kijelenthetjük, h o f y

is m d kell adnod.

V

a miénk a legfejlettebb

Mezzel készen is vagy. az ETR hivatalosan is regisztrált Téged.

D,e valójában mi is ez az ETR?

I

tt szeretném felhívni a figyelmedet, hogy a jelszavadat őrizd m d ma

A

z ETR lehetőidet nyújt arra. hogy a hallgatók megtekinthessek a
Tanulmányi Osztály által nyilvántartott, rájuk vonatkozó szemé-

lyes adatokat Emellett a pénzmozgásokat is figyelemmel követhetik a
diákok - időben megérkezik-e az ösztöndíj (nálatok most még a "gólyapénz"). illetőid az egyes támogatások, egyéb juttatások.

gadnak. Ennek kitudódása ugyanis súlyos következményekkel járhat!

Például egy illetéktelen személy rálátást kap a pénzügyi helyzetedre; vizsgákat illetve kurzusokat adhat le vagy vehet fel a nevedben! Ezért nagyon fontos, hogy titokban tartsd a jelszót.

T
V
A

ermészetesen más nevében nem regisztrálhatsz, még akkor sem. ha

E

zen kívül az ETR-en keresztül tudjátok felvenni minden félév ele-

jén a tantárgyakat, a végén pedig a vizsgákat. Vizsgaidőszakban itt

követhetitek figyelemmel az osztályzataitok alakulását; míg a fórumon
keresztül üzenhettek egymásnak, vagy az oktatóknak. Sót számos professzor a fórumon - vagy az infosheeten - adja meg a vizsgaidőpontokat
és a tételeket.

tisztában vagy a személyes adataival.
égezetül m d d Y lényeges mozzanat: mielótt bezárod a böngésző
ablakát, nagyon fontos, hogy klikkelj rá a KILÉPÉS gombra! (ha-

sonlóan a freemailhez...)
z

ETR-hez

a

kővetkező

weboldalon

keresztül

juthatsz:

http://www.etr.u-szeged.hu/

A

hhoz, hogy az ETR-hez kapcsolódhass, rendelkezned kell a rend-

szerben használatos felhasználói azonosítóval. Ezt a regisztrációd.

Hasznos infók
SZTE EHÖK Kulturális Bizottság
Elnöke: Telefdy Gergely

Elnöke: Beznóczky Antal János

Cím: 6722 Szeged. Ady tér 10.

Hozzájuk pályázhatsz kulturális rendezvényekre, egyéni és csoportos

Telefon: (62) 544-844. Fax: (62) 544-846

kulturális tevékenységre és akkor is. ha kulturális tevékenységedhez sze-

Email: info@ehok.u-szeged.hu

retnél támogatást kapni. Negyedévente írnak ki pályázatokat, figyeld a

Honlap: http://www.ehok u-szeged.hu/

plakátjaikat.

Tevékenysége: egyetemi szintű hallgatói érdekképviselet, amely összefogja és koordinálja a karok Hallgatói Önkormányzatainak munkáját.

Tanulmányi Tanácsadó Szolgálat

Bizottságai:

Tanulmányi problémáddal fordulj hozzá bizalommal.

SZTE EHÖK Felügyelő Bizottság

SZTE EHÖK Rendezvényszervező Bizottság

Elnöke: Hájas Máté

Elnöke: Gábor Tamás

Koordinátor: Vandra

Anett

Feladata, hogy figyelemmel kísérje a kari Hallgatói Önkormányzatok
munkáját, s a visszásságokat jelezze az egyetem felé. ö k felügyelik a kari

SZTE EHÖK Jogi Bizottság

Hallgatói Önkármányzati választásokat is

Elnöke: Pozsonyi Norbert
Feladata jogi segítségnyújtás, tanácsadás az egyetem hallgatói és a kari

SZTE EHÖK Külügyi Bizottság

Hallgató Önkormányzatok számára

Elnöke: Karai Gábor
Ha érdekelnek a külföldi konferenciák, ösztöndíjak, nemzetközi diákcse-

SZTE EHÖK Marketing- ésKommunikációs Bizottság

rék. diáktalálkozók, akkor őket kell keresned.

Elnöke: Zelena András

.maavarkozonv@vahoo mm
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Az ÁlEK

tanszékei

Ha az ÁJTK-n tanulsz, a te életedből sem maradhat Id a Rákóczi tér 1.

Munkajogi és Szociális logi Tanszék:

ugyanis itt találod meg a kar tanszékeit. Itt dolgoznak a bennünket taní-

Tanszékvezető: Dr. Hajdú József.

tó PfaD-hallgatók. tanársegédek, adjunktusok, docensek. egyetemi taná-

egyetemi docens

rok (professzorok). Ha főiskolai hallgató vagy. akkor még a tanulmányi

Cim: 6722 Szeged. Rákóczi tér 1. 414. szoba

ügyeid is itt kell intézned, hiszen a TO (Tanulmányi Osztály) is ebbe at

Telefon: (62) 544 183. Fai: (62) 544-183

épületbe költözött egy ideje.
HemzetkOzi Jogi is Európa Jogi Tanszék:
Tanszékvezető: Prof. Dr. Bodnár László.
az átlam- és jogtudomány kandidátusa, habil.
Tanszékvezető: Dr Bobvos Pál.

Clm. 6722 Szeged. Rákóczi tér 1. 617. szoba

egyetemi docens, az állam- és jogtudományok kandidátusa

Telefon: (62) 544-422. Fax: (62) 544-422

Cím: 6722 Szeged. Rákóczi tér 1. 409. szoba
Telefon: (62) 5*4-414. Fax: (62) 544-414

Hemzelközi Magánjogi Tanszék:
Tanszékvezető: Prof. Dr. Martonyi János.

Alkotmányjogi Tanszék:

az állam- és jogtudomány kandidátusa, habil.

Tanszékvezető: Prof. Dr Trócsányi László.

Cím: 6722 Szeged. Rákóczi tér 1 316. szoba

az állam- és jogtudományok kandidátusa, habil.

Telefon: (62) 544-000/3179, Fax: (62) 544-000/3179

Cím: 6722 Szeged. Rákóczi tér 1. 614. szoba
Telefon: (62) 544-487. Fax: (62) 544-487

Polgári logi és Polgári eljárásjogi Tanazék:
Tanszékvezető: Dr Szabó Imre.
egyetemi docens. PhD

Tanszékvezető: Prof. Dr. IVagy Ferenc,

Cím: 6722 Szeged. Rákóczi tér 1 III. emelet

az állam- és jogtudományok kandidátusa, habil.

Telefon: (62) 544-027. Fax: (62) 544-027

Clm: 6722 Szeged. Rákóczi tér 1. 408 szoba
Telefon: (62) 544-501. Fax: (62) 544-501

Politológiai Tanszék:
Tanszékvezető: Prof Dr Paczolay Péter.

Jogbólcaeleti és logszodolőgiai Tanszék:

az állam- és jogtudomány kandidátusa, habil.

Tanszékvezető: Prof. Dr Pokol Béla.

Clm: 6722 Szeged. Rákóczi tér 1

a szociológia tudomány doktora, habil.

Telefon: (62) 544-386. Fax: (62) 544-386

Cim: 6722 Szeged. Rákóczi tér 1. 509 szoba
Telefon: (62) 544-161. Fax: (62) 544-161

Római logi Tanzzék:
Tanszékvezető: Dr. Jakab Éva.

loglőrténeli Tanszék:

egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa, habil.

Tanszékvezető: Prof Dr. Ruszoly József.

Cím 6722 Szeged. Rákóczi tér 1. 302. 303. és 318. szoba

akadémiai doktor, habil.

Telefon: (62) 544-293. Fax: (62) 544-293

Clm: 6722 Szeged. Rákóczi tér 1. 307. szoba
Telefon: (62) 544-412. Fax: (62) 544-412

Statisztikai és Demográfiai Tanszék:
Tanszékvezető: Prof. Dr Katona Tamás.

Közigazgatási logi és Pénzflgyi logi Tanszék:

a demográfia tudomány kandidátusa, habil.

Tanszékvezető: Dr. Kaltenbach Jenő.

Cim: 6722 Szeged. Rákóczi tér 1 606. szoba

egyetemi docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa

Telefon: (62) 544-684. Fax: (62) 544-684

Clm: 6722 Szeged. Rákóczi tér 1. 606. szoba
Telefon: (62) 544 684. Fax: (62) 544-684

Munkaflgyi és Társadalombiztosítás Képzések Intézete:
Intézetvezető: Prof. Dr Hajdú József
Clm: 6722 Szeged. Rákóczi tér 1 414. szoba
Telefon: (62) 544-183. Fax: (62) 544-183
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JA mi kis szótámnfj
Adjunktus, docens, professzor, az egyetemi tanárok tudományos foko-

Jofászbál Szegeden az egyik hagyománnyá vált nívós rendezvény a jo-

zatai emelkedő sorrendben.

gászbál. amely november közepén kerül megrendezésre. Jegyek mindig
a HÖK irodán vehetők Idén már az 59 el rendezzük.

Aláírj*. Az egyes oktatóból a gyakorlati jegy/haromfokozatu minősítés
megszerzése melletti autóáram, amely ahhoz szükséges, hogy az adott
tárgyból megkísérelhesd a vizsgál.

Jofászbuli. Havonta kerül megrendezésre a JATE Klubban. Ne hagyd
b ! Diákigazolvány és JATE klubkártya felmutatásával ingyenes a
jogászoknak

Beufr& A legkegyetlenebb oktatói találmányok egyike. Lényege az álta
Iában meg nem határozott, de igen nagyszámú, gyorsan megválaszolha

Katalógus Sajnos nem egy magazinra kell gondolnod! Néha előadá-

tó kérdések feltevése szóban vagy írásban, amelyből általában az egyik

sokon. szemináriumokon pedig mindig felolvassák a nevedet hogy el-

sikertelen megválaszolása azt a következményt vonja maga után. hogy

lenőrizék. ott lapulsz-e. Persze azért lehet hiányozni, de általában csak

még mielőtt megkezdenéd a vizsga érdemi részét, már jelentkezhetsz is

kettőt

UV-ra.
Kollokvium: a vizsgáztatás egyik formája. Meg fogsz te is ismerkedni
Dékán, az egyes Karok vezetője, nálunk jelenleg Dr. Szabó Imre.

vele hamarosan.

Előadás: Általában másfél óra szünet nélkül. Az olyan órákat hívjuk

Könyvutalvány: Szeptemberben kapod a diákod és JATE klubtagságid

így. amelyeket az egész évfolyam számára tartanak (nincs az évfolyam

mellé, segítség a könyvek megvásárlásához. Sajnos csak a könyvek egy

csoportok szerint elosztva). Itt a jegyzetelésen kívül mással is foglalkoz-

töredékét tudod megvenni belőle, a többit magadnak kell pótolnod.

hatsz. Nem árt vigyázni a katalógusokkal sem.
Law-Fara. Szentély, kegyhely. a jogtudományok szegedi fellegvára. LeETR- Az Egységes Tanulmányi Rendszer rövidített elnevezése az ETR.

ánykori nevén a jogi kar épülete (Tisza Lajos krt. 54.) Névadója a s a r b

Ezen keresztül tudod felvenni az órákat, esetleg leadni azokat. Személy-

kocsma, ami azóta megszűnt, de emlékét a mai napig hűen őrizzük (he-

re szóló, jelszóval védett. így pénzügyeid köze se férkőzhet be senki. A

lyén jelenleg az egyik bank fiókja üzemel). Dr. Katona Péter szociológus

vizsgába sem felejtkezz majd el itt feljelentkezni, és azok eredményét is

szerint ez az evolúció, mivel a joghallgató még kocsmába jár gyakran,

itt tudod majd megnézni.

ám a végzett jogásznak már bankban van a dolga.

HAS-. Nem a pocidra kell gondolnod! Hallgatói Sportnap, amit évente

Law-Fari napok: a Kar legnagyobb eseménye, ahol mindenb jól érezheti

két alkalommal a Hattyas sori Sportközpontban szoktunk megrendezni.

magát. Kétnapos rendezvénysorozat, ami mára hagyománnyá vált. kü-

Kipróbálhatod magad különféle sportágakban és a szomjas sportolókat

lönféle programokkal, sportolási lehetőségekkel várunk Benneteket és

mindig várja ital is.

persze a buli sem maradhat el a végén.

Háromfokozatú minősítés-. A gyakorlatok értékelése gyakorlati jeggyel,

Mafyar Közöny. Most is ezt tartod a kezedben. A Jogi Kar lapja, amely

vagy ~-sel történik. A három fokozat: bválóan megfelelt, megfelelt, nem

havi 1000 példányban jelenik meg. Ha kedved van bele írni, jelentkezz

felelt meg. A ~ a tanulmányi átlagba nem számít bele.

a HÖK irodán, vagy a magyarkozony@yaboo.com címen. Munkádat mi
egy kis pénzzel is jutalmazzuk.

Index. Fekete keményfedeles kis könyvecske, leckekönyv és név felirattal
ellátva. Szeptemberben mindenképp meg fogsz ismerkedni vele. Egyete-

OJK: Minden szemeszterben egyszer a SZOTE Klubban mérik össze ere-

mi/főiskolai éveid alatt mindig őrizd meg (még akkor is. ha rosszabb

jüket az orvos, a jogász és a közgazdász hallgatók. A jogászok csapata

jegy kerül bele. mint amit vártál). A vizsgaidőszak után minél előbb add

nagyon jói szokott szerepelni és a vetélkedőn majd számítunk rád is!

le a Tanulmányi Osztályon, hogy ki tudják számolni az átlagodat, és így
előbb juthat mindenki ösztöndíjhoz.

Rektor. Az egyetem vezetője, jelenleg Prof. Dr. Szabó Gábor.

JATE-KlubA jogászkulik színhelye, amelyek általában havonta kerül-

Rákóczi tér. Ez nem az amire gondolsz! Az Pesten van! A Jogi Kar Tanszé-

nek megrendezésre. Nappal kávézóként működik.

keinek egy része itt található, a vizsgák zöme is itt zajlik.

anoo.com
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Szigorlat a vizsgák Iegkellemetlenebbike. A nem államvizsgatárgyak

TIK. Az Ady téren található tavaly novemberben átadott vadonatúj Tanul-

több féléven át elsajátított tudásának ellenőrzésére szolgál. Van belőle

mányi és Információs Központ rövidített elnevezése. Itt nagyon sok min-

jó néhány.

dent megtalálsz egy helyen: az Egyetemi Könyvtárat, a Kari Könyvtárat, a
HSZI-t. és internetezni is tudsz, hisz erre a célra itt több száz számítógép

Szorgalmi időszak. Az egyetemi félév egyik nagy része a vizsgaidőszak

áll rendelkezésedre. Az előadások egy részét is itt tartják.

mellet. Ekkor kell szorgalmasan előadásra, szemináriumra járni, de hogy
ilyenkor ki merre jár és mit csinál, az jórészt csak rajta múlik.

U.V utóvizsga. Az Álmoskönyv szerint jobb elkerülni, de ha van belőle,
az se katasztrófa.

SZOTE Klub: Az OJK vetélkedők, és a havonta megrendezett évfolyambulik helyszíne, de ezeken kívül is vannak irt hatalmas bulik.

Vizsgaidőszak: Méltó befejezése a szorgalmi időszaknak. Ekkor adsz számot a sok tudásól. amire az elmúlt hónapokban tettél szert. Kár. hogy az

Szeminárium: Kisebb csoportokban folytatott beszélgetés, előadások tar-

oktatókat ennek csak a tananyaggal kapcsolatos része érdekli.

tása. ahol természetesen te is sorra fogsz kerülni, ha rendszeresen készülgetsz. bele lehet jönni és nem vészes.

ZH. Zárthelyi dolgozat, kellemetlen dolog. Évközben előfordul egy-egy
tárgyból, nem árt előtte tájékozódni, hogy eredménye beleszámít-e majd

Tanulmányi Osztály. Tanulmányi ügyeidet itt intézheted, mint például az

a vizsgaeredményedbe.

indexed leadása/felvétele, s különféle igazolásokat kérhetsz. Ha segítségre van szükséged, fordulj hozzájuk bátran.

Egy kis szórakozás...

K

edves első éves hallgatók! Örömmel értesítelek benneteket arról,

szerda este sem a JATE t. sem a SZOTE-t nem választod, akkor irány a

hogy a főiskolás/egyetemista élet nagy hányadát a szórakozás, vagy

Sing Sing. Ez egy magasabb színvonalú szórakozóhely, ami 23 órakor

úgy is mondhatnám, bulizás tölti ki. (Majd meglátjátok!) Szeged egy

nyit. 23-24 óráig ingyenes a belépés, kivéve akkor ha valami „sztár" le-

olyan hely. ahol minden nap elmehetsz esténként „kicsit" szórakozni,

mezlovas búzza a talpalávalót. Ebben az esetben 500 HUF-ba kerül. Ez

a haverokkal/barátnőkkel meginni valamit. Az alábbiakban próbálom

átlagban drágább hely, mint az előbbiek, de ha inni akartok a buli előtt,

vázolni, hogy hova mehettek el kiengedni a fáradt gőzt.

hogy meglegyen a kellő hangulat, rengeteg kocsma/pub áll a rendelke-

E

lsőként talán azt a helyet említem meg. amely a karok nagy részével

zésetekre. (Ha nem baj. nem sorolom fel őket. hiszen úgyis mindenki

elég szoros kapcsolatban van a bulik szempontjából. Ez nem más

meg fogja találni a neki szimpatikus helyet). Van még két szórakozóhely,

mint a JATE Klub. Itt szinte minden este megy a pörgés, minden este

amelyeket én nem igazán ismerek, de az utca neveket leírom, hogy felfe-

más-más kar szervez bulikat. Az ún. Jogász-bulik szerdánként szoktak

dezhessétek őket. Az egyik a Híd utcán a Coco Club, szerdától szombatig

lenni. Ha magaddal viszed a diákod és azt a JATE-kártyát, amit a HSZI

este tíztől van buli. a másik hely pedig a Kálvária sugárúton a Gin Tonic.

n adnak neked, a Jogász-bulikba ingyen juthatsz be. És ha mindezt éjfél

amiről se jót. se rosszat nem tudok nektek írni, de majd egy hónapon

előtt teszed meg. akkor a kezedre kapott pecsét mellé még egy welcome-

belől úgy is tudni fogtok minden helyről mindent.

amit a HÖK-ön köszönhetsz meg. ugyanis ezeket a bulikat ők szervezik).

S

A JATE Klub a szökőkút melletti épület pincéjében van. Sokaknak ez a

újabb filmeket igényes környezetben, és kiváló minőségben nézhetitek

drink-et is kapni fogsz, (többnyire ez egy vodkás narancs szokott lenni,

zegeden nem csak ilyen fajta szórakozási lehetőség van. Járhattok

moziba és színházba is. Két nagy mozit említenék meg, ahol a leg-

hely jelenti a:második otthont. Nyáron pedig a teraszon is elsörözget-

meg. Az egyik a Belvárosi Mozi. ami Széchenyi tér mellett van, a másik

hetsz. Jogász-bulik nem csak itt, hanem a SZOTE Klub ban is szoktak

pedig a Szeged Pláza része, a Cinema City. Ide az l-es villamossal juthat-

lenni, de esek többnyire évfolyambuíik. Ide is becsoroghatsz ingyen, ha

tok el legegyszerűbben. A filmszínház mellett színházba is lehet járni. A

van SZOTE Ifctyád. amitlia jól tudom a HÖK-ön osztogatnak. Itt is

Belvárosi Mozi mellett találhatod meg a Szegedi Nemzeti Színházat.

welpsae-drink. csak ezt egy .egyetfizetkettőtkap" akcióval valósítják
[-meg. A SZOTE Klubot a Dóm téren találhatjátok meg. Hideg időben ne
felejtsetek magatokkal aprót vinni, ami nem csak csocsózáshoz kellhet,

R

emélem kezdésnek elég ennyi információ, hogy már az első héten
el tudjatok menni szórakozni az új barátokkal, barátnőkkel. Kelle-

mes szórakozást kívánok mindenkinek!

hanem a ruhatárra is. Általában minden szórakozóhelyen 50 HUF. Ha

http:/í<4w.w.w.hok.|UDiS:.U;Szeqed:hu^
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a szegedi joghallgatok
hivatalos lapja

A

'Munkaügyi kapcsoCatok

A

90 es évektől a magyarországi munkaerőpiac és a munkavégzési

lapként a majdani tárgyalóképesség ki-

feltételek rendszere gyökeres módon megváltozott. A piacgazdaság

fejlesztése érdekében szociológiai, de

ra történő áttérést követen ugyanis a korábbi államilag szabályozott és

mográfiai. politológiai és közgazdaságtani

kontrollált munkaerőpiac a keresletnek és az igényeknek megfelelően

ismereteket, a munkapiac, a munkaadók és

alakult ki. A munkaügyi kapcsolatok kikerültek a munkahelyi viszo

munkavállalók képviseletéhez pedig mun-

nyok közül és mára fontos alakító szerepet
a középszintű
és
11játszanak
jaiotaiiam.
<

kajogi. szociálisjogi. pénzügyi-és adójogi,

országos érdekegyezetésben és az Uniós

polgári jogi. alkotmányjogi és közigazgatá

szociális párbeszédben is. A munkáltatók

si alapismereteket tanulnak meg. Fontos ré-

és a munkavállalók, ezek érdekképviseleti

sze a képzésnek, hogy a jogi háttér mellett

szervei, valamint az állam közötti párbe

a gyakorlati munkát is megismerhetik a hallgatók. így megtanulják a

széd olyan differentálttá és összetetté vált.
hogy speciális szakmai ismeretek váltak

w

í

7

munkaerőpiac állandó változásaihoz való alkalmazkodás elengedhe
tetlen kellékeit képező személyiségfejlesztési, karriertervezési, általá-

szükségessé az intézményes kapcsolatok kialakítására, az együttműkö-

nos- és munkalélektani, munka és vezetés szociológiai ismereteket is.

dések elmélyítésére és a felmerült problémák megoldásához is.

melyekkel a munkavállalók megfelelő továbbképzését, reintegrációját

E

zt hazánkban először itt Szegeden ismerték fel. és karunk elindította először posztgraduális szinten 1992-ben, majd levelező végül

nappali szakon is a Munkaügyi kapcsolatok szakot. Az oktatás jelenleg

segíthetik eló.

E

mellett persze számos, a munka világát átfogó kérdés kerül még
megtárgyalásra. Maga a képzés 8 féléves és főiskolai szintű diplomát ad „munkaügyi szervező" megjelöléssel, azoknak, akik min-

is mind a három szakon folyik. Ennek keretében a cél olyan

den szakmai követelményt teljesítettek, beleértve a 10 hetes

szakemberek képzése lett. akik a munkaerőpiac minden kér
désére és problémájára megfelelő választ képesek megfő

gyakorlatot és a legalább középfokú államilag elismert A

galmazni. Ezért az oktatás arra helyezi a hangsúlyt, hogy

vagy B vagy C típusú nyelvvizsgát. Annak ellenére, hogy a

a hallgatók mind a munkaadók, mind a munkavállalók

Munka törvénykönyve hosszasan és részletesen sorolja fel

szemszögéből fontosnak tartott kérdésekben szerezzenek

a munkavállalók jogait, ők jelentós mértékben ki vannak
szolgáltatva a munkaadóknak. így a szak hallgatóinak fon-

jártasságot. Ehhez azonban más-más területét kell megta-

tos feladata, hogy ismereteik és képességeik alapján a két fél

nulniuk a különböző diszciplínáknak. így társadalomtudományi ismeretek, jogi, pénzügyi ismeretek ugyanolyan elengedhetetlen

közötti konfliktusok súrlódásmentettségét irányozzák elő. és biztosítsák

részei a szakemberképzésnek, mint a speciális szervezés-vezetés-tanács-

a munkaerő piac funkcionális zavarmentességét.

adási ismeretek elsajátítása.

Sziasztok eksős HB-sekl

E

lőször is sok szeretettel köszöntelek Benneteket az ÁJTK-n! Ha van

ha a vizsgaidőszakban nem akartok egyszerre mindent megtanulni. Az

időtök, és persze egy-két „józan pillanatotok' a gólya táborban, ak-

első félévben alig lesz a szakmával kapcsolatos tantárgy, inkább az ál-

kor próbáljátok meg végig olvasni ezt a rövid cikket, és lehet, hogy lesz

talánosan művelő tantárgyak kerülnek előtérbe (pl: filozófia, szocioló-

egy pár dolog a szakkal kapcsolatban, amit ezentúl világosabban fog-

gia. pszichológia). Ne féljetek, ahogy telik az idő és hagyjátok magatok

tok látni.

mögött a féléveket egyre jobban ki fog rajzolódni bennetek, hogy mi is

V

alószínűleg van köztetek olyan, aki első helyen jelölte meg a TB-t, és

az a társadalombiztosítás. Aki türelmetlen efelől, annak egy mondatban

bizonyára akad olyan is. akit sajnos jogásznak nem vettek fel. és így

leírom (akit ez még egyenlőre nem érdekel, az nyugodtan hagyja ki az

került erre a szakra (én is így jártam). Ók se csüggedjenek, mert lehet,
hogy tetszeni fog nekik ez a szak is. és még van lehetőség a .jogászságra'
a későbbiekben. A társadalombiztosítási képzés 8 féléves, amely 7 elmé-

alábbi pár sort):

A

társadalombiztosítás szinte minden felnőtt munkát vállaló által
ismert rendszer, amely ellátásokat biztosít olyan esetekben, ami-

leti és 1 félév gyakorlatból áll. és a legvégén pedig egy államvizsgával zá-

kor az adott személy valamilyen szociális probléma miatt nem képes

ródik a tanulmányotok. A kezdetben biztosan furcsa lesz a főiskolás élet.

munkát végezni, vagy nem olyan szintű munkát tud ellátni, mint koráb-

Itt már nem szükségszerű naponta tanulni, hiszen nem lesznek feleletek,

ban és ezért a jövedelme a korábbinál kevesebb, vagy esetlegesen telje-

mint a középsuliban. Azért néha nem árt bele-bele nézni a jegyzetekbe.

sen elmaradt. Ezek az okok lehetnek megbetegedés, rokkantság, öreg-

maqyarKozonyúyahoo.com
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ség. anyaság, özvegység. Tehát a tb keretein belől valósul meg a lakosság

azt a választ tudom adni. hogy felsőoktatási intézményes keretek kő-

egészségügyi ellátása és kerülnek megállapításra ill. folyósításra az egyéb

zött csak Budapesten (levelező) és Szegeden (nappali-levelező) oktatják

pénzbeli ellátások, nyugdíjak. Remélem, nem rémisztettelek el Bennete-

ezt a szakmát, úgyhogy jó eséllyel indulhattok munkát keresni. De ezzel

ket nagyon... de ez van!

egyelőre még ne foglalkozzatok, hiszen addig még el kell telnie legalább

H

a már ijesztgetlek Titeket, akkor még gyorsan azt is megemlítem,

négy szuper évnek. Ha belerázódtok a főiskolás ill. egyetemista életbe.

hogy a reál képességeiteket ismét

higgyétek el. nehezen fogtok róla le-

elő kell majd vennetek néhány alka-

mondani. Az első félév biztosan na-

lommal. (Pl: Közgazdaságtan. Társada-

gyon szokatlan lesz. hiszen rá fogtok

lombiztosítás-matematika).

NYUGI!!!

döbbeni, hogy csak saját magatokra

Egyáltalán nem kell tőle félni, mindenki

számíthattok. Mindent magatoknak,

meg tudja tanulni, és meg tudja oldani

magatokért kell intéznetek. Figyeljé-

a feladatokat, (a négy alapművelet al-

tek állandóan a faliújságokat, a pá-

kalmazásával). Vigasztalásképpen már

lyázati lehetőségeket. Igényelhettek

most elárulom, hogy rengeteg szabad-

szociális támogatást, ha albérletben

időtök lesz, hiszen arra az előadásra

laktok, akkor pedig lakhatási támogatást is. Ha ezekkel kapcsolatban

jártok be. amire kedvetek van (és persze
amelyikre kötelező). Ha megszereztétek a diplomátokat, akkor a követke-

bármilyen problémád merül fel. keresd fel a HÖK-öt, ők mindig szívesen

ző szerveknél érdemes munkáért kopogtatni az ajtón: OEP, ONYF. ezek

segítenek Neked!

megyei szervei. APEH és megyei szervei, különféle biztosítók, és azok a
vállalatok, ahol. társadalombiztosítási kifizetőhelyek vannak. Felmerülhet Bennetek az a kérdés, hogy mennyire telített ez a szakma. Én erre

R

emélem jól választottatok, hogy tb-sek lettetek, és engedjétek meg
hogy sok sikert, kitartást, és jó bulikat kívánjak Nektek a főiskolás

éveitekre, és persze utána is!

gyorstaCpaCó
- avagy hogyan váCjunhjvérSed egyetemistává

gettem. azokkal ma is jó viszonyban vagyok. Mindenesetre arra nagyszerű volt. hogy emberekkel ismerkedjek meg. akikkel aztán az előadások

A

mikor nem sokkal az után. hogy felvettek a jogi karra, és a szüleim

a szokásos nyári „garden party' -jukat tartották a barátaiknak, nos

akkor valahogy mindenki igyekezett meggyőzni engem arról, hogy éle-

alatt együtt jegyzetelhettem. Legalább is egy darabig.

U

gyanis az a varázs, amit a kezdeti újdonság, az előadás és a jegyzetelés hoz, hamar elmúlik. Minden magára valamit is adó egye-

tem legszebb 5 éve vár rám. Emlékszem, amikor az öreg Sarok Tóni a sze

temista rájön ugyanis, hogy túl sok olyan dolgot meg akarnak velünk

membe nézett és azt mondta. „Nos. amit az egyetemről tudni kell, az az

tanítani, amire semmi szükség, és elkezdődik a szelektálás. Az elején

hogy iszonyatos. Az első 5 perc az iszonyatos, de utána..." és valami ka

minden előadás teltházas, de október végétől megindul a kikopás. Rá

ján mosoly futott végig a nosztalgiázó tekintetén, de hogy őszinte legyek

kell jönni ugyanis, hogy olyan anyag, amit könyvből és jegyzetből nem

nem túl sok kedvet csinált a dologhoz. Mert mit is tudtam eddig. Annyit,

lehetne megtanulni, olyan nincs. Persze innentől kezdve értékelődnek

hogy 5 évig Szegedre kell járnom, tehát kell egy lakás. Jó formán lesz

fel azok az évfolyamtársak, akik minden előadásra bejárnak és min-

vagy 250 vadidegen, akikkel a kar polgárai és évfolyamtársai leszünk.

dig van jegyzetük. Egy ilyennel a kapcsolatot tartani kincs. Aztán em-

I

gy kellett belevágni az ismeretlenbe. Aztán a beiratkozáskor eldőlt

lékszem még. hogy hamar bizonyos rétegekre szakadt szét az évfolyam.

minden. A dékán úr köszöntött minket, és kért. hogy hallgassuk meg

Elsőként megjelent az általunk csak „summa cum laude" csoportnak

a külön erre az alkalomra komponált kari indulót. A dal maga szép volt.

nevezettek, akik mindig az első sorokat töltötték meg. és akármilyen

méltó a pillanathoz, csak annyi volt vele a problémám, hogy nekem

korán kelhettem is fel. ők már mindig ott voltak. Ha nyolckor kezdődött

ezt az énekzenei iskolában még azt mondták, hogy ez Charpantieau Te

az előadás, akkor már hétkor is. Aztán, miután tisztázódtak a lakhatási

Deum-ja. Aztán mivel az adminisztráció malmai itt is olyan szélsebesen

viszonyok, elindult a foglalósdi nevű játék. Ennek a lényege az volt. hogy

dolgoznak, hogy hörghurutot nem kap senki, volt idő a sorstársainkkal

aki közelebb lakott az egyetemhez, az bejött egy órával a kezdet előtt, és

beszélgeti. Meglepő, hogy mennyire közösségformáló és jó ismerkedési

vagy 20 ismerősének foglalt helyet. Nem kell ecsetelnem, baromi népsze-

alapot szolgáltat, ha többen szidnak valamit. Akikkel akkor ott beszél-

rű egy módszer volt, így annak ellenére, hogy 2 percre laktam a kartól

u.httpV./www.hok.iuris.u-szeqed.hu/
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nekem is korán kellett kelnem. Aztán ez a lelkes bejárás a második félév
re erősen megkopik, harmadévben már csak polgári jog az. amire szinte
mindenki bejár, a többi kong.

|

a szegedi joghallgatók
hivatalos lapja

A

mi pedig a jogászi gondolkodásmód kialakulását illeti ez alatt azt

„

kell érteni, hogy a gyermekeiteknek majd így adjátok elő az összes

népmesét:

M

aga a képzés egyébként roppant mód humánus. Elsó évben csak
azt szajkózzák, hogy ki kell alakulni bennünk a jogászi gondol

írasbiés .'fírrkus

kodásmódnak. A két fótantárgy: a jogtöri és a római jog. Mind a két stú
dium fontos és markáns része az egyetemi oktatásnak, amióta csak van
jogi fakultás, de sajnos az eredeti funkciójukat elvesztették. Ez a két tárgy

Lisztéit
^Z
uzt bíróság! A

ugyanis azt a cél töltötte be. hogy az első évbe megszűrjék és kiszórják a

megpróbáljuk bűncselekmény elkövetésének,pontos módját és

(jnmm fivérek. tanúvadomasa alapján

hallgatók egy részét, ami ma a kredit rendszer miatt képtelenség Évekig

tényállás eCemeit rekonstruálni. 2002. május 19-én, a 12 éves

el lehet úgy lavírozni a jogi karon, hogy egy-két vizsga megvan, a többi

cselekvőképtelen kjskgrú P. Pirosig a szülei utasítására feCkg-

nincs. Ez persze koránt sem jelenti azt. hogy a két tárgy felesleges. Ami a

reste az erdő másHyéghi (oly N. Nagymamát, es éteít, illetve

jogtörit illeti, kis történelem sok névvel és évszámmal, és mivel nekünk

itaít adott át neki, efeget téve a közte és szülei közt fenn

meg kell tanulnunk a francia, német, angol jog fejlődését a kezdetektől

álló eltartási szerződésben foglaltaknak. Az ügyészség

(bár kötve hiszem hogy ők. vagy bárki más is tanulná más nemzet jogtör-

javasolja a szülőieden a kiskorú veszélyeztetése miatt

téntét ilyen részletesen) akkora adag új és idegen szavak tönkelege, hogy

az eljárás megkezdését. Az erdőben P. Parkgs munka -

az ember nem is tud választani, melyik legyen a tutibiztos feltörhetetlen

nélküli meglátta P. Piroska kiskorút és erőszakos közösülés

jelszava. Ami pedig a római jogot illeti, nos az polgári jog, antik kiadás-

céljából egy kietlen erdőrészre vezette. Azonban amikgr megtudta, Hogy N. Nagy-

ban. így amit megtanulunk elsőben latinul, azt utána két évig tanítják

mama egyedültartózkpdikaz ingatlanban, tervét megváltoztatva megtévesztette

majd magyarul is (persze sokaknak még ez sem elég). Arra viszont min-

a kislányt és a nevezett ingatlan felé vette az útját. Itt erőszakos behatolás után

denképp jó. hogy latin kifejezéseket tanuljon az ember.

hidegvérrel meggyilkolta a magatehetetlen N. Nagymamát és befekfidt az ágyá-

A

ztán ott van még ilyen, mint pszichológia, amiből senki sem emlék-

ba. Pzt követően az elkövető magára vette az áldozat ruháit és berendezkedett

szik másra, csak hogy Freud hány éves korra tette a pszichoszexuá-

a nevezett ingatlanban, feltehetően elbirtoklást szándékfigl Ezért az ügyészség

lis fejlődés fallikus szakaszát. Apropó, ha a tanár úr elkezdené mesélni,

javasolja az előre megfontolt szándékig!, kitervelten és kfilönös kegyetlenséggel

hogy amióta ó itt tanít, még soha senkit sem kellett kiküldeni az óráról.

elkövetett emberölés büntette miatt az eljárás megkezdését. Az időközben megér-

25 év alatt csak egyszer fordult elő. nos akkor mindenki figyelmébe aján-

kező P. Piroskgnakjjyanús lett a helyszín, igy amikor kgrcsztkgrdisekot tett fel

lanám. hogy az. akit kiküldtek, az én voltam, meg egy lány. oda nem illő

az áí-N. Nagymamának, az, hogy tettét leplezze, őt is meggyilkolta. Kjsíyrú

viselkedésünk miatt. Aztán van még statisztika is. de az évek során majd

ellen elkövetett emberölés bűntettét valósítva meg ezzel Azonban V. Vadász,

mindenki rájön, hogy egy jogásznak két dolgot kell tudnia kiszámolni: a

akit élettársi kapcsolat fűzött N. Nagymama sértetthez, felfedezvén a dulako-

munkadíját és az aktuális késedelmi kamat összegét! Van még jogi alap-

dásra utaló nyomokat, óvatosan megközelítette az ingatlant és

tan és szociológia is. ami aztán még vagy 3 féléven keresztül fel fog tűnni,

behatod. Qknn látva az elkövetőt megadásra szólította fel.

hol jogbölcselet, hol jog és szervezetszociológia néven, azonban viszony-

(Mivelazonban P. Párig* életet is veszélyeztető fizikgi

lag jó és széles látókört biztosító ismeretek átadásával.

kifejtését kezdte meg,

A

erő

V. Vadász a nála lévő engedélyezett

mit viszont soha nem fogok megérteni, az. hogy miért sír mindenki,

szolgálati fegyverével ártalmatlanná tette majd gyors sebészi

hogy annyira sokan vagyunk, és miért mondják el. hogy munkanél-

beavatkozás révén megmentette a két sértett életét. Tekintettel

külinek képzik a jelentós részünket, ha egyszer ők vesznek fel?

E

z tehát, nagy vonalakban, amiről az első félév szólni fog. és ki-ki

arra, hogy az incidens során a tettes életét vesztette, az ellene
indult eljárás megszűnt.

maga válogatja, hogy eszi vagy sem. Mindenestre bizton állíthatom,

hogy tényleg életünk legszebb 5 éve. legalábbis a múltat tekintve. Remé
lem mindenki rá fog jönni, hogy mennyire is jó az. ha az ember akkor kel

AdiIdig is minden jót a nyárra.

fel. amikor akar. aztán beül a barátaival valamelyik isteni kávéházba,
aztán benéz a karra, hogy megy-e nélküle is az oktatás, aztán este buli.
Na persze nem erről szól az élet. Nem csak erről, de hogy jelentós része
van ebben a hallgatói életnek, az biztos. Mindenesetre, kíváncsian várom,
hogy ti hogyan birkóztok meg a kihívásokkal, és gyertek el. meséljétek el
nekem. Valamelyik kávéház asztalánál, szigorúan 10 óra után.
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A szegedi sport

K

edves elsősök! Az új érettségi okozta fáradalmakat és kellemetlenségeket kipihenve az újabb akadályok előtt álltok. Nem lesz kön-

nyű, de aki kitartó és szorgalmas, sikerülni fog. Nem árt néha félre tenni
a több méter magas jegyzetoszlopokat és végre kimozdulni.

S

zegeden sok lehetőségetek adódik a tanulás okozta stressz feloldására. Kitűnő megoldás erre a problémára a sport. Mindenki megtalál-

ja a kedvére valót a legegyszerűbbtől: úszás, aerobic, a legextrémebbekig:
ejtőernyőzés, búvárkodás.

nak rendelkezésetekre és tanácsokkal látnak el benneteket. Ilyen termeket találtok a Semmelweis és a Stefánia utcában is. Lehetőségetek
nyílik lazító, stresszoldó mozgáshoz, aerobichoz. küzdősportokhoz, különböző táncművészetekhez, amelyek közül a hastánc és a capueira a
legnépszerűbb.

A

strandok, uszoda, teniszpályák és a liget Újszegeden találhatók,
ahova trolival vagy busszal juthattok át, de gyalog sincs messze

a Széchenyi tértől. Az uszodában esti úszás (hét közben 20:30 órától), a

A

beiratkozás és a kötelező szemináriumok okozta nehézségek után

strandokon napozási lehetőség van.

Ha mégis, akkor az egyetem nyújtotta lehetőségeket ingyenesen, az extré-

A

mebbeket és az egyetemen kívülieket térítés ellenében vehetitek igénybe.

ahol több sportágban próbálhatják ki magukat a diákok pl.: a fallabdát

A tesi nem kötelező, de ajánlatos, mivel ha kellően lefáradtál a könyvek

(a Fonógyári úton)

szinte kizárt, hogy fölös energiája maradjon a szorgalmas diáknak.

ligetbe előszeretettel járnak le futni, korizni, biciklizni, sétálgatni
a diákok. Ha nagyon unatkoztok, elnézhettek egy sportközpontba,

z egyetem sportközpontja az l-es villamos Indóház téri végállomá-

H

a téli sporthoz támadna kedvetek, akkor a 4es villamos Petőfi Sán-

alatt, jó kikapcsolódás lehet egy kis mozgás.

A

dor sgt. végállomásánál található jégkori pályát ajánlanám, ahol

sához közel ( szegedi MÁV nagyállomás ) a Hattyas soron találha-

esténként bulit rendeznek. Kitűnő hely a szórakozásra és a művészi ké-

tó, ahol a kari sportnap is megrendezésre kerül. Itt tartják a tesi órák

pesség kipróbálására. A Plázában a bowlingot kedvelők hódolhatnak

nagy részét.

szenvedélyüknek.

H

a viszont csak egyszerűen biliárdozni vagy csocsózni támad ked-

vetek. nyugodtan ugorjatok be egy játékterembe vagy a JATE-ba,

ahol mindig találkozhattok ismerőssel. Az újabb és újabb lehetőségekről
szórólapok és a faliújságok tájékoztatnak.

W

T

alálható a városban több sport és fitness központ, ahol eltölthetitek a szabadidőtöket. Ha testetek karbantartásán gondolkodtok,

bizalommal keressetek fel egy konditermet, ahol a fiúk és a lányok is
megtalálják a kedvükre való gépeket. A termekben segítőkész edzők áll-

H asználjátok még ki az utolsó szabad napokat. Jó pihenést!
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Korgó gyomorrai kódorgóknak

H

asonlóan ahhoz, ahogyan az ó«mb«r ánért a áyűjtöfetö életmód

gyomorral vánszorgók. majd a korán kelők reggelién és kávéén roha-

ró! a vadászatra, a mai kor efyetemi hallgatóinak életében is na$y

mozzák meg a helyet. Majd egyre sokasodnak a túrógombóc és rántott

változást jeleni az. ho$y hirtelen egyedül kell gondoskodni a pocak kel-

sajt-függők, akik ebédjüket költik el a szarvasmarhákat ábrázoló képek

lemesen lelt állapotban való megtartásáról. Ha. ebben szeretnék most

kel és rajzokkal borított falak kőzött. Aki vigyázni akar vonalaira, az

sérteni Néked

akár zónaadagot is rendelhet, és a húsmentes életet élők sem maradnak

H

a hamisítatlan menzakosztra fáj a fo^ad. akkor nyugodt sztwel

saláta nélkül a bocibirodalomban.

Irinyi menzát (021 va$y Béke Tanszékei (03* - nem. nem ^asrtronómi

H

ai szempontból osztályozok: a kiscsillagai jelölt helyeken 10% ked

vek súlya alatt görnyedsz, akkor ne hagyd ki a Fesztivál Étterem (23)

vezményt kapsz diákigazolványod felmutatása esetén). Ha nem tölt el

napi ajánlatait.

felkeresheted az Irinyi épület közelében található Diákianyát 101),

a klasszikus éttermi ételekre vágysz, ülj be a Gödör Étterembe (22*)

az Aradi térnél, ha pedig úgyis a Somogyiban kölcsönzött köny

környező klinikák dolgozóinak is enniük kell valahol), akkor megkör-

V

nyékezheted az egy utcával arrébb fekvő SZOTE menzát (04) is. Ha pe-

objektumra. Nem, ez nem étterem, de biztos, hogy az első vizsgák nap-

dig nincs már erőd elvánszorogni olyan messzire, akkor a Nagyáruház

jáig nem lesz olyan elsőéves, aki nem csábul el egy kókuszos csiga vagy

menzája (05) való neked.

meggyes rétes erejéig, és nem fedezi fel. hogy egy hosszú előadás is men-

kellemetlen érzéssel a sok fehér köpenyes emberke látványa (hiszen a

A

világ elamerikanizálódott részéhez hasonlóan természetesen Sze-

égezetül pedig kötelességemnek tanom mindenki figyelmét felhívni a nem csak találkozóhelyként funkcionáló Kerek Perec (24) nevü

nyivel elviselhetőbb egy tarjás croissant elfogyasztása után...

geden is felütötték fejüket a gyorséttermek fellegvárai. Ha napi 4

millió embertársadhoz csatlakoznál, és bekapnál egy whoppert. akkor
irány Burger King (06) a Nagyáruházban. (Itt diákkal a menüdet nagy
üccsivel és nagy krumplival kapod.) Viszont ha egy Big Mac -re vágysz,

01) Diák tanya (Boldogasszony sgt.

akkor el sem tévesztheted McDonald bácsi helyi kirendeltségét (07). ami

02) Irinyi menza (Boldogasszony sgt. 6.)

veszélyesen közel található a Kar épületéhez. Ha hatalmas bucikban

03) Béke Tanszék (Boldogasszony sgt.

szervírozott igazi hamburgerkülönlegességeket kívánsz, akkor keresd a

04) SZOTE menza (Semmelweis u. 5.)

Dóm árnyékában megbúvó Hamm-burgerest (08). ahol ínyenc saláták

05) Nagyáruház menza (Jókai u. 1.)

között is kedvedre válogathatsz.

06) Burger King (Jókai u. t.)

H

a nem tudsz meglenni az olaszok (del Pieróhoz hasonlóan töret-

07) McDonald's (Kárász u. 11.)

len népszerűségnek örvendő) nemzeti eledele nélkül, választhatod

08) Hamm-burger (Oskola u. 8.)

4.)
1L)

a kellemesen apró La Pizzát (09*) és Margarétát (10*). a nevéhez méltó

09) La Pizza (Zrínyi a 10.)

Numero Unót (11). esetleg a Reneszánsz Pizzériál (12). Ha a Rákóczi téren

10) Margaréta Rzzéria (Horváth Mihály u. 7.)

jelez a pocid, meg se állj a Mix Üzletházban fellelhető Lucky Pizzériáig

11) Numero uno

(13). Ha a TIK közelében tor rád a pepperónihiány. ott a Don Quijote

12) Reneszánsz Pizzéria (Gyertyámos u. 12.)

(14*), ahol az isteni pizzákon kívül saláták nagy választéka is várja a ka-

13) Lucky Pizzéria (Mikszáth Kálmán u. 20-22.)

Ióriszámlálgatók tömegeit.

14) Don Quijote Pizzéria (Vitéz u. 4.)

H

Pizzéria (Széchenyi tér 5.)

a ki vagy éhezve valami különlegesre, tudom ajánlani a flörtölós

15) Chili Grill (Nagy Jenő u. 4.)

pincérfiúiról és kiváló mediterrán ételeiről hírhedt-híres Chili

16) Matahari Étterem (Vitéz u. 3.)

Grillt (15). a keleties ízekkel csábító Matahari Éttermet (16). és a TIK

17) Mojo Klub (Alföldi u. 1.)

háta mögött szerényen megbúvó Mojo Klubot, ami csak úgy mutatkozik

18) Kínai Nagy Fal Étterem (Petófl Sándor sgt.

be nekünk, mint "egy őszinte hely a szomszédok alatt" (17). Ha szeretsz

19) Pagoda Étterem (Zrínyi u. 5.)

pálcikákkal bűvészkedni, fedezd fel a Kínai Nagy Fal Éttermet (18). eset-

20) Rizi-Bizi Étkezde (Nagy Jenő u. 1.)

leg a Pagodát (19).

21) Boci Tejivó (Zrínyi u. 2.)

Rizi-Bizi Étkezde (20) jellegzetessége, hogy vegetáriánus és alacsony
lóriatartalmú ételeket is kínál mindazoknak, akik egészségesen

22) Gödör Étterem (Tisza Lajos krt.
23) Fesztivál Étterem (Dóm

tér 1-4.)

24) Kerek Perec (Széchenyi tér 16.)

kívánnak étkezni.

A

JATE és a SZOTE Klub között félúton helyezkedik el az éjjel-nappal

nyitva tartó Boci Tejivó (21*) - talán nem véletlenül. Ugyanis a tej

eme szentélyének első vendégei a bulik után pihe-puha ágyuk felé korgó

maqyarkozonyöyahoo.com
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Szeged története

A zon a területen, ahol a mai Szeded fekszik. Őskorból származó ma

őrizte Hóbiárt basa emlékét, aki a tarjáni szólók között lévó nyaralójába

•ZXradványokar talállak, de állandó telepúlásek nyomai csak a neoliti-

csalogatta mulatozásra a szegedi menyecskéket. A mulatozások vécére

kum idejéből maradtak fenn A római birodalom idején órséf és posta

a felszarvazott férjek tettek pontot, rátörtek a basára és megölték. Móra

állomás volt a késóbbi vár hélyén. Itt volt Dácia és Pannónia tartományt

Ferenc több Írásában foglalkozott ezzel a történettel, de 0 csavart egyet

osszekótö út Már ekkor is jelentós szerepet játszott a település élétébén

az eseményeken. Szerinte a menyecskék a papucsuk sarkával verték

a mai Erdélyből származó só. A na^yszéksösi hun fejedéimi leiét és szá-

agyon a rájuk éhezett tórOkOt. Ekkor készttetlek először papucsot Szí

mos más történeti adat ulal arra. ho$y Attila fejedelem székhelye a

geden, mivel a magyar tímárok eltanulták a törököktől a bór finomabb

környéken lehetett. Ezután avar uralom alá került, de nem veszített je-

megmunkálási technikáit Khász város volt igy közvetlenül a kincstár

lentőségéből. ekkor is jelentós kereskedelmi központ maradt. AIX. szá

nak adózóit és nem került a folyton váhozó szpáhik uralma alá. ennek

zadban a honfoglaló magyarok na£y számban telepedtek me? itt.

ellenére a király, a vármegye, sót az erdélyi fejedelemnek is fizetendő sar-
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A

török hódoltság alól 1686. október 23-án szabadult fel. Ekkor szállták meg a császáriak a várat és tartósan berendezkedtek ott. 1700-

as években gyorsan terjedt a kuruc mozgalom, sokan szolgáltak különböző hadtestekben. Mégis Szeged ostroma eredménytelenül végződött, a
vár az osztrákok kezén maradt. Ezután a következő időszakot a hódolt-

S

zeged mai neve is magyar eredetű elnevezés, mely először III. Béla

ság előtt megszerzett kiváltságok visszaszerzéséért folyó küzdelem jelle-

1183. évi oklevele említi. A sókereskedelem kapcsán az Aranybulla

mezte. Temesváry János főjegyző elérte, hogy az 1715. Évi országgyűlés

is megemlítette. Azt mondta ki. hogy sót az ország közepén ne tartsanak,

Szegedet a szabad királyi városok sorába iktatta. III. Károly 1719. május

hanem csak Szabolcson. Szegeden és a határvidéken. A tatárjárás sem

21-én írta alá a szabadalomlevelet, és a ma használatos címert is ekkor

kímélte, de a lakosság nagy része nádasokba visszahúzódva átvészelte,

kapta vissza a város.

majd visszatérve újjáépítették a várost. A tatárjárás mégis növelte jelen-

720-ban alakult meg a piaristák

tőségét. mivel az elpusztult csongrádi vár hadászati szerepét is átvette.

X által vezetett kegyesoskola. Ek-

Az ekkor épült királyi vára révén a királyi várbirtoknak és a déli Tisza-

kor pattant ki a szegedi boszorkányok ügye. melynek hátterében a régi

vidéknek is a középpontja lett.

A

település kiváltságos helyzetét IV. Béla is megerősítette 1247-ben.

i » j . szegedi polgárok és az újonnan bete-

1498-ban nyerte el a szakad királyi város rangot. Zsigmond 1394-

lepülők közötti ellentét állt. 1728-ban

ben Szegedet jelölte ki hadainak gyülekező helyéül és innen vezette a

13 embert égettek el máglyán. Ez az

törökök ellen. Ó vette körül a várost fallal. Ulászló itt egyezkedett a tö-

esemény indította el a Habsburg uralkodóknál, hogy megszüntessék a

rökökkel és Hunyadi János, kormányzósága idején, szinte minden évben

boszorkánypereket. A XVIII. század második felének virágzó gazdasága,

megfordult a szegedi várban. Mátyás uralkodása alatt az Alföld legjelen-

a dohánytermesztés, a gabonakereskedelem, az ipar és a hajózás fejlődé-

tősebb városává, az ország egyik katonai és közigazgatási központjává

se megerősítette a várost és megduplázta a lakói számát. A fejlődés ne-

vált. A XII. sz. -tói kiemelkedő szerepet játszottak a premontrei apácák,

ves elósegítóje volt Vedres István mérnök, ó készítette el az új városháza

akiknek műhelyéből került ki a Szegedi-kódexnek nevezett énekeskönyv,

terveit, élen járt a futóhomok megkötésében, birtokain mintagazdaságot hozott létre és pártfogolta a szegedi színjátszást. A kor másik nagy

és a ferences szerzetesek.

A

mohácsi vész után Ibrahim nagyvezér feldúlta a várost, de tartósan

csak 1543-ban szállták meg Török őrség szállta meg a várat. A vá-

ros a szegedi szandzsák székhelye lett. amelynek élén a várban székelő
bég állott, akik olykor a pasa rangot is megkapták A hagyomány meg-

egyénisége Dugonics András volt. aki az első magyar regény írója.

A

z új városházában épülő színházterem híre vonzotta Szegedre Kelemen Lászlót, az első magyar színigazgatót. 1800. áprilisában már

fellépett az Ötpacsirta vendéglőben, majd a novemberben elkészült vá-

maavarkozonv@vahoo.comi

2005.
rosházában. 1833-ban Széchenyi gőzhajóján látogatott ide. de a tiszai

19.§

élénkítőleg hatott az ország gazdaságára, így Szegedére is. Ekkor nyitotta

gőzhajózás, csak 1845-ben indult meg. Klauzál Gábor kezdeményezésére

meg Pick Márk terményüzletét, amelyet később paprika-, majd szalámi

alakult meg a Szeged-Csongrád takarékpénztár, amely biztosította a pol-

kereskedéssel bővített. 1883 után világhírű szalámigyárrá fejlesztette. Ba

gárosodás egyik alapfeltételét, a tőkét.

kay Nándor családi műhelyét az ország legnagyobb kenderfonógyárává
alakította.

A

z 1848-as forradalom híre két nappal később érkezett a városba,
ahol is a lakosság kitörő örömmel fogadta a hírt. Dáni Ferenc a

városháza nagytermében tartott színielőadáson lelkes szavakkal hirdette

E

zt a fejlődést vetette vissza az 1879.-es árvíz. Az áradat szinte az egész
várost elpusztította. Az újraépítési munkálatokkal Tisza Lajos lett

ki szabadság, egyenlőség, testvériség győzelmét. A szabadságharc alatt ki-

megbízva, a műszaki munkálatokat, pedig Lechner Lajos vezette. Ekkor

emelt stratégiai jelentősége volt a városnak elhelyezkedése miatt. Számos

alakult ki a város mai arculata. Somogyi Károly esztergomi kanonok fel-

raktár volt itt kialakítva és középületeket adtak át ekkor a sebesültek

ajánlotta Szegednek 43.701 kötetes könyvtárát, hogy az újjá épülő város

ápolására. Maga Kossuth 1848. október 4-én látogatott el Szegedre és a

szellemi fölemelkedését szolgálja. Az első világháború visszavetette a vá-

volt Szabadság téri Bauernfeld-ház előtt elmondta híressé vált beszédét.

ros dinamikus fejlődését. A háborúban kb. 18 ezer szegedi harcolt.

A lakosok felesküdtek Kossuthra és hősiesen harcoltak a szabadságharc

A

z első világháborút követő trianoni békeszerződés értelmében Szeged határmenti város lett. Kereskedelmi és gazdasági vonzáskörzeté-

minden ütközetében.

A

mikor Szőreg elfoglalása után Újszegedre is bevonult a szerbek hét-

nek jelentős részét elvesztette. A kolozsvári Ferenc József Tudományegye-

ezer fős serege. Hadik Gusztáv a szegedi nemzetőrséggel megtámad-

tem is ekkor költözött Szegedre. Az Apostoli Szentszék, pedig 1923-ban

ta az ellenséget és az első szőregi ütközetben fényes győzelmet aratott.

a Temesváron székelő megyéspüspök új székhelyéül jelölte ki és a dómot

1849 júliusában költözött a kormány Szegedre, majd innen ment tovább

bullával székesegyháznak nyilvánította. A Szegedi Szabadtéri Játékokat

Aradra. Itt született meg a nagy jelentőségű és Európában is igen bala-

is ekkor rendezték meg először, pontosabban 1931-ben. A második világ-

dó eszméket képviselő nemzetiségi törvény, sajnos megkésve, mivel már

háborút nélkülözések közepette vészelte át a lakosság. A harcokban 6000

nem volt idő az alkalmazására is. Haynau augusztusban ellenállás nélkül

szegedi esett el, a zsidó lakosságot gettóba zárták, majd elhurcolták. A

szállta meg a várost. Dembinsky vezette magyar hadak pedig vereségei

szovjet csapatok 1944. októberében vonultak be a városba.

szenvedtek az augusztus 5-én lejátszódó második szőregi csatában.
kemény megtorlások után

Ake'
A a z ellenzéki

közhangulat

nem enyészett el. sőt Széchenyi
halálakor hágott tetőfokára. Az
önkényuralmi rendszer válsága

az uralkodót. Ekkor épült meg a

A

Félegyháza-Szeged vasútvonal és

si központja. Ekkor kezdődött meg Odessza-. Tarján-, majd Makkosház

visszakapta királyi várost megil-

városrész építése. Algyő, Dorozsma, Szőreg. Tápé és Gyálarét 1973-ban

lető stáíuszát. Megindult a tanya-

csatlakozott Szegedhez, amiből csak Algyő vált ki 1997-ben. Az Európai

engedmények tételére késztette

''g7.ab.kir varos

/CbeiirruicrencK. 1 siasodás a környéken és ezzel egy
í

időben már iskolák is épültek a
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tanyaközpontokban. A kiegyezés

háború utáni gazdaság csak mérsékelten fejlődött, a Jugoszláviával
kialakult helyzet miatt. 1962-ben lett Csongrád megye közigazgatá-

Nagyvárosok Szövetségének 1989-ben lett tagja a város, a közelmúltban
pedig tevékeny szerepet vállalt a határokon átívelő Duna-Körös-MarosTisza Regionális Együttműködés megszervezésében.
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a szegedi joghallgatok
hivatalos lapja

Viccek

H

ogy az újság lapozgatása közben se unatkozzatok és egy kis Ízelítőt

Még mindig a börtönben ülnék, ha nincs az ügyvédem. De így. hogy kel-

kapjatok az egyetemi életből és a jogászi pálya szépségeiből. íme

ten ártunk...
ooooooooooooooooooooooooooc

néhány bárgyú sületlenség.

Egy egyetemista le akart ülni az ebédlőben egy tanár mellé, mivel nem

oooooocx
Polgári jog szigorlaton egy többgenerációs j<

volt egy üres hely sem. A tanár erre azt mondta:

a kérdéseket, ezért kínjában így szól a vizsg,

A hattyú nem fér meg a disznó mellen,

- Professzor úr. ha tudok olyan kérdést felt*

diák:

szólni, megadná a kettest?

J^l akkor arrébb repülök

A tanár lárva a pofátlanságot, beleegyezik

felbuzdulva tanár alig várja a vizsgaidőszakot, hogy megbuktassa,

- Mi az. ami nem jogos, de törvényes, törvényes,

mindenJjérdésre tudja a választ. Mérgében ráírja a dolgozatra,

jogos se nem törvényes.

diák-

A tanár szeme elkerekedik, kiszalad. 5 perc múlva

tanár úr. de csak aláírta, a jegyet elfelejtette.

lexikonokkal szaladgál fel alá. nem tudják a

oooooooooooooooooooooooooooo

Bejön a következő és mielótt tételt kapna így szól a

Két diák a hétfői büntetőjog vizsga előtt lemennek a hétvégén a Balaton-

- Nézze, csak egy kérdést teszek fel. ha arra j<

fimegkapja az

ra. Mivel nagyon jól érzik magukat, felhívják a professzort, hogy defekt

ötöst. Mi az ami jogos, de nem törvénfeS^örvényes. de nem jogos és se

miatt nem tudnak oda érni, át lehetne-e tenni holnapra. A prof beleegye-

nem jogos se nem törvényes.

zik. Másnap a diákokat külön-külön leültetik és kapnak egy tesztlapot a

Mire a srác:

következő szöveggel. 1. Kérdés: Mikor lépet hatályba a Büntető Törvény-

- Nézze professzor úr. Az. hogy maga 86 éves létére elvette a 21 éves

könyv? (10) pont. 2. Kérdés: Melyik kerék? (90) pont.

évfolyamtársamat, az törvényes, de nem jogos. Hogy amíg maga előadá-

oooooooooooooooooooooooooooo

sokat tart. addig a nejével én hempergek a maga ágyában, az jogos, de

Egy ügyvéd és egy mérnők ülnek a Bahamákon. Azt mondja az ügyvéd:

nem törvényes. De az. hogy ezért én most jelest kapok, az se nem jogos

- Képzelje, a múltkor kigyulladt a házam, elégett mindenem, de a bizto-

se nem törvényes.

sító fizetett mindent, abból vagyok most in.
0<X>CKX>0<>XK><X>000<X>0<X>0000<>0<>

Ügyvédi vizsgán a jelölt reggel 9-től este 6-ig kínlódott az írásbeli felad-

Erre a mérnök:
- É n is így jártam, de az én házamat árvíz vitte el. A biztosító nekem is

vánnyal anélkül, hogy megoldotta volna. Mivel letelt az írásbeli ideje és
hogy produkáljon valamit, ráírta a perre:

z ügyvéd e l g o n d o l k o d i k ^ u d így szól:

- A felek kiegyeztek.

- Az se rossz, de áruld el. hogy®máltál árvizet...

Másnap a vizsgabizottság a következő eredményt hirdette ki:
- Mivel a felek kiegyeztek, nincs szükség ügyvédre.

ügyvéd a saját zsebébe teszi a

oooooooooooooooooooooooooooo
Az elsőéves egyetemistáknak tart eligazítást a kollégium igazgat<
- Nos fiúk ez a ti szintetek, felettetek vannak a lányok. N a p k ö z b n sza
bad az átjárás, de éjjel mindenki a saját szintjén fog aludni. Akit e ^ z ö r
rajtakapunk, az 1.500. akit másodszorra is. az 3.000. akit harma<
ra. az 5.000 Ft.

z igazán jó ügyvéd ismeri a dolog
is. A sztárügyvéd isn^Fi a bírót.

Mire egy hang hátulról:
- Vádlott, hoúgp^ijtona végre a rablást?

- És mennyibe kerül egy féléves bérlet?

Vádlott: - Nem mondhatom meg, szakmai titok.
A bíróhoz a bíróságon bekopog az egyik teremszolga:

Bíró: - És mekkora volt a pontos összeg, amit elrabolt.

- Bíró úr. Elnézést, hogy zavarom, de meghalt az egyik ügyvéd kolléga és

Vádlott:- Banktitok.

a temetésére gyűjtök, tudna adni egy fontot?

Bíró. - Ez esetben 12 évre ítélem el.

Erre a bíró a zsebébe nyúl és így szól:

Vádlott: - De miért bíró úr?

- Tessék 20 font. és temessenek még mellé 19-et.

Bíró: - Hivatali titok.

magyarkozony@yanoo.com.
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Nem ütik a jogászt agyon,
Sárgarigó. rozmaringos galambom
Mert a jogász vasból vagyon,
Sárgarigó. rozmaringos galambom
Egyszer vertek jogászt agyon.
Sárgarigó. rozmaringos galambom
Azt is jogász verte agyon.
Sárgarigó. rozmaringos galambom

Sárgarigó, rozmaringos galambom
így egyszerűen csak marha.
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Ha a Tisza borból volna.
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Minden jogász abból inna.
Sárgarigó, rozmaringos galambom
De mivelhogy nincsen borból.
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Iszik a jogász a hordóból.
Sárgarigó, rozmaringos galambom

Ha az Isten jogász volna.
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Csak jogászt teremtett volna.
Sárgarigó, rozmaringos galambom
De mivel hogy nem volt jogász.
Sárgarigó, rozmaringos galambom
így teremtett bölcsészt, dögészt.
Sárgarigó, rozmaringos galambom

Iszik a jogász a csapból.
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Sír a kislány az ablakból.
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Ne sírj kislány olyan nagyon,
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Nem ülik a jogászt agyon.
Sárgarigó, rozmaringos galambom

Ha a bölcsésznek szarva volna,
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Akkor szarvasmarha volna.
Sárgarigó, rozmaringos galambom
De mivelhogy nincsen szarva.

fajá$yíná/ló
Megismerni a jogászt délceg járásáról.
Gyönyörű szép kék szeméről magas homlokáról.
Mert a jogász délig alszik, egyetemre nem jár.
Szerényen él. meghúzódik, mégis ő a császár!!!
Hej!!!
Élet-élet jogászélet. ez aztán az élet.
a jogásszal találkozol, holtbiztos, hogy részeg!!!
Hej!!!
Megismerni a bölcsészt szűk tarisznyájáról.
Éjfekete ruhájáról, elborult agyáról.
Hóna alatt orosz szótár, moszkvai képeslap
És ha van ideje, csak Koncz Zsuzsát hallgat.
Hej!!!

Élet-élet jogászélet. ez aztán az élet.
a jogásszal találkozol, holtbiztos, hogy részeg!!!
Hej!!!
Megismerni a TTK-st folyosó végéről.
A két zsömle, a liter tej kilóg a zsebéből.
Hajnalban kel. korán fekszik, teljesen kifárad,
Alig eszik, alig iszik, az agya kiszárad!!!
(Kétszer:)
Hej!!!
Élet-élet jogászélet. ez aztán az élet.
a jogásszal találkozol, holtbiztos, hogy részeg!!!
Hej!!!

