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AKCIÓ!

Erzsébet Ligeti
Teniszközpont

•

Egyetemi nyakkendő,
kitűző és kendő:
ÁT 2 0 % kedvezménnyel!*
Diákoknak ingyenes
pályahasználat!
A SZTE .Egyetemi Hallgatói önkormányzat támogatásának köszönhetően minden hétköznap, 10-15 óra között a r appali és levelező
tagozatos diákok, diákigazolványuk felmutatásával és helyszíni regisztrációt követően ingyenesen játszhatnak az 5-6-os
pályán
Előzetes pályafoglalás kötelező, és a pályát igénybevevők mindegyikének rendelkeznie kell érvényesített diákigazolvánnyal
• Az akció 2007. június 30-ig tart!

Erzsébet Ligeti Teniszközpont - a Ligetben a Kertmozinál

Elérhetőségünk:

Nyitva tartás: minden nap 8-20 óráig
Telefon: 62/431-937
Mobil: 30/463-0368
http ://www. sport u-szeged.hu/
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Üzemeltető: SZTE Sportközpont és Universitas-Szeged Kht.

Tel/fax: 6 2 / 5 4 6 - 6 8 4
Internet: www.univkht.szeged.hu
E-mail: ajandekbolt@univkht.szeged.hu
Ü z e m e l t e t ő : Universitas-Szeqed Kht.

Impresszum
Főszerkesztő:
Szabó Áron
Rovatvezető:
Jagodics Ivett
Szerkesztők: Fenyvesi Dávid, Ignácz Csaba, Laki
Nándor,
Margittai Orsolya,
Rozgonyi Margaréta,
Fotós:
Szabó Áron
Tipo, tördelés:
Talpai Attila Gábor
Alapította: Kasza Péter Ferenc és Szénás Tamás

Felelős Kiadó:
S Z T E Á J T K Hallgatói
Önkormányzat
Nyomda:
E-press Nyomdaipari Kft.
Honlap:
http://www.hok.juris.u-szeged.hu/
e-mail:
magyarkozony@yahoo.com
Megjelenik 1.200 példányban, ingyenes terjesztéssel

Lapunkat r e n d s z e r e s e n s z e m l é z i az

»0BSERVER>§B11DAPEST«

3 Magyar Közöny 2007. m á j u s - j ú n i u s

Sziasztok!
V
4 - He'iory Szent ívó
Szeretettel köszöntelek benneteket a Magyar
Közöny 2007. áprilisi számának hasábjain.
6 - Néhány szó a kari ösztöndíjszaEbben a rövid tavaszi szemeszterben sajnos
bályzatról
mindannyiunk számára sokasodnak a zárthelyi dolgozatok, mostanra már érezhető közel8 - „IKTatnivaló"
ségbe került a vizsgaidőszak, én mégis
arra bíztatlak Benneteket, hogy próbál10 -Érdeklődő
jatok meg minél több időt barátaitokkal
tölteni. Májusban a körülöttünk tor12 - A túlélés
nyosuló vizsgák közt erre már nem nagyon lesz lehetőségetek, mégis a tavaszi
13 - Sudoku
Szeged hangulatát, egy szép napsütéses, nyugodt délutánt bűn
kihagyni.
14 - Egy joghallgató mindennapjai

Persze nem mindenkinek van lehetősége egy-egy estét,
vagy akár napot felhőtlenül szórakozva tölteni: karunk végzős
hallgatói már jócskán benne járnak a záróvizsgák sűrűjében.
Nekik kitartást és az elkövetkezőkben is nagyon sok sikert kívánok!
Újságunk hasábjain egy örvendetes újdonságot van szerencsém bejelenteni. Egy régi hagyományt felelevenítve újra beindítottuk Érdeklődő rovatunkat, melyben a legkülönfélébb,
inkább személyes jellegű kérdéseinkre válaszolnak oktatóink
Természetesen továbbra is olvashatjáttok interjút is, ezúttal Dr. Szondi Ildikót, a Statisztikai és Demográfiai Tanszék
mindannyiunk által ismert oktatóját faggattuk az egyetem és
Szeged közéletében vállalt munkásságáról.
Jól ismert rovataink folytatódnak: betekintést nyerhettek
Polgári jogi, Polgári eljárásjogi és Családi jogi Tudományos
Diákkör munkájába, az internet világába kalauzoló sorozatunk legújabb tagja pedig egy igazán szakmába vágó cikkel
rukkol elő ebben a hónapban, nevezetesen az Internet jogi
hátterét mutatja be nektek. Természetesen mindezek mellett
sok egyéb érdekességgel is találkozhattok újságunkban.
Jó olvasgatást kívánok!

SZABÓ Á R O N

főszerkesztő

15 - Körkérdés
1 6 - így főzünk mi

18 - Style-list
19

-Viccek
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A jogtudósok védőszentje

Hélory Szent Ivó

A

római katolikus és részben a görögkeleti
egyházban elterjedt hagyomány szerint
bizonyos szent életű haláluk után is csodatévő, védelmező erővel rendelkeznek. Ez a
misztikum még a középkorra nyúlik vissza,
mikor a mindennapi élet jelenségeit vallásos
dimenzióban élték meg az emberek. A szentek tisztelete egész Európában elterjedt volt,
a névnapok ünneplésének mai naptári rendszere is a szentek emléknapjaiból alakult ki.
A megkeresztelt gyermekeket védőszentjük
oltalma alá helyezték, aki attól kezdve láthatatlanul is vezette, irányította, óvta életét. A
szent ember nevének tulajdonított erő védőpajzsot jelentett.
Ám nemcsak az egyes emberek, de országok, egyházmegyék, templomok, céhek,
szakmák, betegségben szenvedők, utazók is
védőszentek oltalma alatt álltak. Így lett a
magyarok védőszentje Szűz Mária, az angoloké Sárkányölő Szent György, a franciáké
Szent Márton, az ácsoké Szent József, a leprásoké Szent Lázár és az utazók védőszentje
Szent Kristóf. Mindannyijuk élete példa volt
védelmezettjeik számára, követendő út.
Nekünk, jogászoknak Hélory Szent Ivó
lett patrónusunk. Ivó Bretagne-ban született
1253-ban, nemesi családban. Édesapját korán
elvesztette, ezért édesanyja egyedüli gyermekeként féltő gondoskodás közepette nőtt fel.
A szigorú, de igazságos anya derék embernek
és jó kereszténynek kívánta nevelni fiát.
Hozzá intézett legfőbb intelme ez volt: „Ügy
élj, hogy szent lehess!" Ivó először Párizsban,
Szent Bonaventiira iskolájában filozófiát és
teológiát tanult. Innen került át az orleans-i
egyetemre, ahol megkezdte a római jog hallgatását. Tanárai közé tartozott Pierre de la
Chapelle, aki elsőként kommentálta Iustinianus Institutióit. Fiatal korától végigkísérte

életét az aszketizmus. Már egyetemi hallgató
korában tartózkodott a hústól, a bortól, hálóhelye a földön szétterített vesszőkből állt.
1284-ben szentelték pappá, először tredrez-i,
majd később louannec-i plébános lett, egészen 1303. május 19-én bekövetkezett haláláig.
Ivó figyelemre méltó jogtudományi, elméleti munkásságot nem fejtett ki, de megszerzett tudását annál inkább kamatoztatta a gyakorlatban. Jogi felkészültségét a rászorulók, az
elesettek megsegítésére használta. Bíróként
többször sikerrel járt el peres felek kibékítésénél. Segítőkészsége és életszentsége népszerűvé tették hívei között és messze földre eljutott a híre. Ahogy VI. Kelemen pápa 1 347-es
szentté avatási bullájában is áll: „Mint természettől fogva irgalmas ember bőkezűen segítette a nélkülözőket, minden vagyonát önként a szegényeknek adta, azok védelmezője
lett, akik nem kaptak sehonnan segítséget, és
Isten kezének erejével tartotta vissza a hatalmaskodókat"... Halála után egész Európában
elterjedt a tisztelete: egyetemek jogi karai,
jogász-társaságok, ügyészek, ügyvédek és törvénybemenők védőszentje lett.
Azt hiszem, nem véletlenül állhat előttünk
Szent Ivó példája. Jogászként is, papként is
azt az örök isteni igazságot mutatta fel, amely
közösség valódi érdekeit és javát szolgálja. A
törvény és igazság mércéje nem tűrheti el a
gőgös lázadásból fakadó öntörvényűséget, azt
a képzelgést, hogy lehetek önmagam istene,
egyedüliként dönthetek arról, hogy mi a jó és
mi a rossz, jogos-jogtalan, szembehelyezkedhetek a közösséget alakító normákkal. Minthogy Ivó hite szerint Isten a világ teremtője,
minden neki van alávetve, minden az isteni
akaratnak megfelelően kell, hogy történjen
az élet egyéni és közösségi szintjén egyará-
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minden hozzánk forduló számára - legyenek
azok bármilyen kicsik és szegények ->-, mert a
hiteles válaszok az egymásért felelősséget vállaló közösségi lét legfőbb garanciái.
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Szent Ivó tisztelete Magyarországra főleg
a jezsuita barokk, vagy a római Collegium
Germanico-Hungaricum magyar növendékeinek közvetítésével jutott el. A nagyszombati, majd pesti
egyetem jogi
karának ő volt
a patrónusa.
1695-től kezdve az egyetem
ünnepélyesen
ülte meg névünnepét: vagy

•^•g'Jg

nt. Az emberi törvények nem mások,
mint ennek az akaratnak evilági eszközökkel való érvényre juttatása, amely
igazodik az életviszonyok által szabott
keretekhez. A hatalom és a jog is ezen
a törvényeknek a képviselői. A jogi normák,
törvények vezetnek, eligazítanak bennünket,
éppen ezért felelőtlen gondolat az, hogy ezeket szabadon megkerülhetjük. Jelzőtáblák,
melyeket nem szedhetünk fel és pakolhatunk
kedvünk szerint egy másik helyre.
Ha mindenki másfelé akar menni, akkor
könnyen szem elől tévesztheti minden ember
az igazi célokat. Miként a közlekedésben is
mindenki a táblák jeleit fürkészi, úgy válhat
csak hatékonnyá a jog is, ha annak önkéntes
követésével párosul. Ivó azt a fontos társadalmi feladatot vállalta és nagy felelősséget is
érzett abban, hogy az igazságot, a kijelölt utat
ne csak megmutassa, hanem annak rendelkezéseit mindenkivel betartassa és a rászorulókat is részesítse a jogos védelemben. Szent
Ivó élete az emberi sorsok és jellemek tengerében egy útjelző tábla, mely azt mutatja,
hogy jogi tudásunk legjavát kell nyújtanunk

valamelyik

professzor,
vagy egyik kiváló hallgató
méltatta Ivó
érdemeit.
A
név aktualitása, hogy ünnepe május 19-re
a szorgalmi időszak legvégére esik.
A szegedi joghallgatókban a szokatlan Ivó
név rokon képzeteket szült. Bálint Sándor
szegedi néprajzkutató múlt század közepén
készült gyűjtésében található a következő félnépivé vált diákdal:
E szép szóra: jurátus, jurátus,
Ej, de ráillik a tus, a bor tus,
Többet ér ez, mint a jus, mint a jus,
Élj hát vele jurátus, jurátus.
Ősapánk is Szent Ivó, Szent Ivó,
Nem volt soha vízivó, vízivó,
Hogy éltében tusozott, tusozott,
Azért szentté változott, változott.
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N é h á n y szó a kari ösztöndíjszabályzatról

A

jelenlegi szabályzat 2004- február 20-a
óta van hatályban. Nyilván senkit nem
lep meg, hogy a szabályzat célja egy olyan ösztöndíj-rendszer kialakítása, amely megfelelően
motiválja a hallgatókat minél jobb tanulmányi
eredmény elérésére. Ösztöndíjat kaphat minden olyan hallgató, aki a Kar nappali tagozatos,
államilag finanszírozott képzésben tanuló hallgatója, első alap- vagy kiegészítő alapképzésben, illetőleg első szakirányú továbbképzésben
folytatja tanulmányait, és magyar állampolgár.
Az előző félévi tanulmányi eredménynek
legalább jó minősítésűnek kell lennie ( legalább 3,51 ), hogy a hallgató ösztöndíjban
részesülhessen. Első félév első évfolyamára
beiratkozott hallgató tanulmányi ösztöndíjat
természetesen nem kaphat. A támogatás havonta, készpénzben folyósítandó, legkésőbb az
adott hónap 10. napjáig, és egy félév időtartamára adható.
A tanulmányi ösztöndíjat a hallgató által
teljesített kreditek szerint differenciáltan,
kreditcsoportok szerint kell megállapítani, oly
módon, hogy legfeljebb a legjobb tanulmányi
eredményt elért hallgatók 65 %-a részesüljön
belőle. Ezt a 65 %-os mutatót nagy valószínűséggel következő félévtől 50 %-ra fogják csökkenteni. Ösztöndíjat nem kaphat, aki az adott
félévre nem iratkozott be, avagy nem teljesített 15 kreditet, avagy a hallgatói jogviszonya
az adott félév folyamán megszűnik, vagy szünetel.
A legtöbb kérdést az ösztöndíjszabályzattal
kapcsolatban az ösztöndíjhatárok meghatározásának mikéntje, az átlagszámításhoz használt
formula, illetve az átlagba beleszámítandó osztályzatok mibenléte veti fel.
Először is, a tanulmányi ösztöndíj fizetésére rendelkezésre álló keretösszeg a hallgatói
normatíva e célra elkülönített összegéből áll.

Ezt az összeget a kari HÖK határozza meg. Ezt
követi egy igencsak bonyolult számolgatási
metódus, mely végén megkapjuk a tanulmányi
ösztöndíjak havi végösszegeit. A tanulmányi
átlag számításához jelenleg használt mutató a
súlyozott tanulmányi átlag: a teljesített tárgyak
kreditértékeinek és érdemjegyeinek szorzatát
osztani kell a felvett tárgyak kreditértékeinek
összegével. Fontos, hogy az átlagba csak a teljesített tárgyak kreditértékei, illetve érdemjegyei
számítandók bele, azaz a nem teljesített, egyes
érdemjegyű vagy „nem felelt meg" minősítésű
tárgyakat figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben vannak ilyenek. Ami a háromfokozatú
minősítés kérdését illeti, a „megfelelt" minősítést hármas, míg a „kiválóan megfelelt" minősítést ötös érdemjegyként fogja számítani a
Tanulmányi Osztály az átlag meghatározásakor
a 2007/2008-as tanév első félévétől kezdődően. Magyarán szólva jelen félév háromfokozatú
minősítései a következő félévi ösztöndíjakra
való tekintettel fajsúlyos jelentőséggel bírhatnak, ezt mindenki tartsa szem előtt.
Ami a kiemelt tanulmányi ösztöndíjat illeti,
olyan hallgatók részesülhetnek belőle, akiknek tanulmányi eredménye az előző félévben
legalább jeles, az azt megelőző félévben pedig
legalább jó minősítésű volt. Ezen támogatás
összege havi 10.000 Ft, elnyerni pályázat útján
lehet, pályázati adatlapot felvenni és leadni a
HÖK irodán lehet. Maximum 13 hallgató részesülhet belőle egyazon félévben. A pályázatok rangsorolásánál hátrébb kerül a rangsorban
az, aki városi vagy köztársasági ösztöndíjban is
részesül. Mindemellett a fentebb már ismertetett szabályok vonatkoznak a kiemelt tanulmányi ösztöndíj rendszerére is.
VÉKONY D Á V I D

10 dolog
amit tudni érdemes a Diákhitel törlesztéséről
Amíg kapod a Diákhitelt, addig nem keli sokat foglalkozni vele.
Viszont a törlesztésre már oda kell figyelned.

TOP TOURS Utazási Iroda Kft
6 7 2 2 S z e g e d , S z e n t h á r o m s á g u. 1 5 .
Tel/fax: 62/423-734, 420-494, 635-295
Mobil:30/9-434-464, 20/2-547-793
Skype: toptoursutazasiiroda
WEB: www.toptours.hu

1. Nem küldenek felszólítást, magadtól kell elkezdened törleszteni.

I n f o r m a t i k u s t keresünk általános rendszerfelügyeletre és
k a r b a n t a r t á s r a heti néhány ó r á b a n .

2. Kérdezd meg a TO-n, hogy mikor jár le a hallgatói jogviszonyod. és jelentsd be a Diákhitel Központnak.

Elvárások: rendszergazdai tapasztalatok, W i n d o w s Server 2003 ismeretek,
Exchange Server ismeret, jó p r o b l é m a m e g o l d ó készség.

3. Azt is jelentsd be, ha megváltozott a levelezési címed.
4. A hallgatói jogviszonyod megszűnését követő 4. hónap első
napjától kell elkezdened törleszteni. Pl. ha júniusban szűnt meg a
hallgatói jogviszonyod, akkor október l - t ö l kell törlesztened.
5.Törleszteni csak banki átutalással lehet. Minden hónap legelején
utalj, úgy. hogy a befizetésed legkésőbb ötödikéig beérkezzen.
6. A k k o r is kell törlesztened, ha nem dolgozol!
7. A törlesztés kezdetén fizetendő kötelező minimális törlesztőrészlet összege a www.diakhitel.hu honlapon található.
8. Nincs előre rögzített futamidő! Csak tőled függ. hogy mennyi
idő alatt fizeted vissza a hiteled.
9. Bármikor előtörleszthetsz! Az önköltségi elven, üzleti haszon
nélkül működő diákhitelezési rendszer nem bünteti az előtörlesztést.
10. A törlesztőrészlet összege évente változhat! Minden év decemberében kapsz egy levelet arról, hogy mennyit kell minimálisan fizetned a következő évben.
A törlesztés pontos részleteit (pl. bankszámla-

Diákokat keresünk c s o p o r t o k szervezéséhez!
Ha ügyes és talpraesett vagy, jó szervezőkészséggel rendelkezel, keress meg b e n n ü n k e t !

Néhány akciós ajánlatainkból:
P ü n k ö s d a pécsváradi várkastélyban
/ 2007.05.25. - 2007.05.28. /
3 n a p / 2 éj reggelivel 4.600 Ft / fő / éj
4 n a p / 3 éj reggelivel 3.900 Ft / fő / éj

Kedvezményes csoportajánlatok Orebicen-autóbusszal Szegedről
9 nap 7 éj Orebicen diákszálláson + turista-félpanzió + buszos utazás + hajókirándulás
Koréulára: 52.900 Ft/fŐ!
Állandó buszjárat Szegedről m á r 2 főtől!
Csak buszjegy ára: 18.900 Ft/fő szállásajánlatok a www.toptours.hu oldalon!

EGYIPTOM - HURGHADA-SOUVENIR HOTEL * * *
2 0 0 7 . o k t ó b e r 3 1 - n o v e m b e r 7. 8 n a p / 7 éjszaka

szám. nyomtatványok stb.) megtalálod a www.diakhitel.hu oldal „Ügyfeleinknek" szóló részében.

Részvételi díj: egész s z e z o n b a n : 39.900.-Ft/fő / h é t

SZTEHA
PÁLYÁZATI F E L H Í V Á S
A z S Z T E Hallgatóiért Alapítvány,
pályázatot hirdet

A következő témakörűkben:
1. BelfOldi illetve kállOIrti tanulmány utak támogatása
2. Konferenciaszervezás támogatása
3. Tudományos kutatások, publikációk támogatása
4. Fogyatékossággal élő hallgatók támogatása
Páts ázhatnak azok a hallgatók, akik a Szegedi Tudományegyetem nappali tagozatot
hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, Jtiiáig n Posztgraduális képzésben résztvevő
hallgatók illetve azok a hallgatók, akik Eraamur ősztondijai nyertek a 2006/2007.
tanévre.
Pályázati időszak kezdete:

2 0 0 7 . á p r i l i s 25.

Pályázat leadási határideje:

2 0 0 7 . m á j u s 25.

KOVÁCS OPTIKA
6 7 2 2 Szeged, Tisza L. krt. 65.

Az űrlapok letölthetők a wwsv.azteha.hu oldalról

Tel.: 6 2 / 4 2 6 - 9 5 1
Nyitva: H-P: 9 - 1 7 Szo: 9 - 1 2

A pálvázai FORMAI illetve egyéb kOvclelménveitól láiéko/raiasl az AlanUuiny
SZTE Tanulmányi és Információs Központ
Földszint OSZ.OOó-es szoba. Kovács Zsuzsa
6722 Szegéd. A d y tér 10

Szemüvegkészítés, -javítás
Multifokális lencse m á r 8 5 0 0 Ft-tól
Vékonyított, rétegkezelt lencsék 2 8 0 0 Ft-tól
Folyamatos k e r e t a k c i ó már 2 1 0 0 Ft-tól

SZECEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓIÉRT ALAPÍTVÁNY

6721 Seeged 10- I +36 62 544 131 | uteha@unlv.khLu.uvged.hu | www.unlv.khLu-ueged hu/uteha
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Infosztráda — hatodjára

„IKTatnivaló..
Kedves Olvasóink!
Ahogy előző számunkban beharangoztuk,
most elsősorban arra próbálunk meg fényt deríteni, hogy az IKT-nak, azaz infokommunikációs technológiának nevezett jelenség térnyerése
a világban életünkre, kis hazánkra és a jövőbeli
szervezetfejlesztési és jogalkotói feladatokra tekintettel vajon milyen hatással van, vagy lehet.
A szervezeti kérdésekre nagyvonalakban már
a korábbiakban is utaltunk és tisztáztuk azok
alapkérdéseit, gondoljunk csak vissza a furcsa
kifejezéssel „kormányzati gerinchálózatnak"
nevezett rendszerre vagy éppen az „Ugyfélkapura". Azonban azért, hogy ezek a rendszerek
hatékonyak és működőképesek lehessenek,
meg kell teremteni a megfelelő jogi hátteret, a
„háttér hátterét". Azért éltem ezzel a szóhasználattal, mert a sajtóban illetve egyéb közkeletű
helyeken már találkozhattatok a „back office
szolgáltatás" kifejezéssel. A „back office" jelentése háttérszolgáltatás, és való igaz a jól működő, ügyfélcentrikus, sorban állástól megkímélő
közigazgatás és ügyintézés, a „front office" rendszere attól függ, hogy az intézményeken belül
és azok között hogyan tud működni az adatcsere, és hogyan képesek az adminisztratív terhek
csökkenni azáltal, hogy a technológia és a számítástechnika lehetőségei hasznosításra kerülnek. (Aki már tanult Európa jogot az minden
bizonnyal találkozott a közösségi versenyjogi
részben a hasonló célkitűzéseket kifejező „onestop-shop" elvvel is.)
Az előző cikkben leírtakhoz kiegészítésül csak
annyit szeretnék még hozzáfűzni, amelyet Magyary Zoltán alkotmány- és közigazgatási jogász
írt, nevezetesen, „a kormány nem csak a közigazgatás felső vezetése, hanem az egész nemzet főnőké is." Azért helytálló még ma is ez a
koros ámde magvas gondolat -tekintettel azok-

ra a megállapításokra, amelyeket a korábbiakban kormány koordinatív szerepéről tettünk-,
mert a közigazgatási rendszeren belüli hatékony
IKT-alkalmazásnak egyúttal feltétele kormányzati szinten is az elektronikus kormányzás, azaz
az „e-governance" alapelveinek alkalmazása;
éppen az irányító szerepkör okán.
De nem csak a kormányzati informatikának
van kiemelkedő szerepe az elektronikus demokrácia életre hívásában, hanem fontos a polgárok
közreműködése, együttműködése is. A javunkat
szolgáló törekvéseket fel kell ismernünk, és
azokat támogatni és célszerű, hiszen ahogy egy
amerikai professzor írta, „az internetet a polgárok használhatják kormányaik megfigyelésére
- sokkal inkább, mint a kormányok az ő megfigyelésükre." Ha másért nem, hát ezért nem
szabad -hogy stílusos legyek- a szokásos „magyar közönnyel" szemlélni a körülöttünk zajló
eseményeket, és lehetőségeinkhez képest részt
kell vállalnunk életkörülményeink javításában.
Mindehhez egy sor digitális képességfejlesztésre
szolgáló kezdeményezés áll rendelkezésünkre
(ECDL, e-Magyarország Program). De ha arra
gondolunk, hogy a már létező e-szolgáltatásokat próbáljuk ki, vagy éppen a véleményünket
is megosztjuk valamilyen formában, hát arra is
megvan az esély.
Az elektronikus kormányzás eszközrendszerének fejlődése bármilyen meglepő, de minden e
földön az emberek közti kereskedelmi kapcsolatokból indultki. Amikorakereskedelemkinőtte
azt a keretet, amit interperszonálisán betöltött,
tudatosan elkezdték alkalmazni a számítástechnika adta lehetőségeket. Mivel az e-kereskedelem a '90-es évek közepére hatalmas pályát
futott he fejlődését tekintve, -mind sikerében
és elterjedtségében, mind gyorsaságában-, így
az „e-governance" és az „e-government" eszközei ugyanazon az úton kezdtek kifejlődni, mint
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az e-kereskedelem. Fejlődésük már túl van két
fázison, a harmadik pedig napjainkban van kialakulóban: különböző közérdekű dokumentumok elektronikus elérhetőségének biztosítása,
és online elektronikus formanyomtatványrendszer kialakítása után, lassan megteremtődnek a széleskörű konzultációt biztosító online
fórumok, és a döntéshozatalban való részvétel
ilyetén lehetősége is, amely az „e-inclusion
policy" megvalósulásának alapfeltétele. Az
„e-inclusion" célkitűzés, azaz az állampolgárok
döntéshozatalba való integrációjának, bevonásának elektronikus útja a magja mindazoknak a
törekvéseknek, amik az Európai Unión belül az
elektronikus kormányzás terjesztését szolgálják.
Az óceánon túli
nézőpont a fent
leírtakkal kapcsolatban a következőképpen néz ki. A
kormányok kiterjedt hozzáférést biztosítanak adataikhoz, és lehetőséget
adnak elektronikus
interakciókra,
a
politikai csoportok
népszerűsítő hadjáratai, és a pártok
kampányai online
(is) folynak, a média pedig kiemelkedő szerepet játszik a hírek közvetítésében, valamint az
online navigáció segítésében (pl. keresőoldalak
által). Ez lehetne az e-demokrácia teljességének
képe Steven Clift szerint. Számos újkeletű jelenségről lehetne még beszélnünk (pl: az NGOk kérdésköre), de ha a megszorító értelmezés
eszközét alkalmazzuk, és a témához ragaszkodunk, akkor elegendő annyit kijelentenünk,
hogy az államok célja nem más, mint nagyobb
bizalmat teremteni a közigazgatás irányában,
fejleszteni a jogalkotás színvonalát. Ezek mellett egyúttal azonban számonkérhetőbbé és
átláthatóbbá kell tenni a kormányzati szférát
az átlagpolgár számára is, és elérni azt, hogy az
állam szervezete alkalmazkodó-képes legyen az
információs korszak, az információs társadalom

közakaratával szemben.
A magyar elektronikus közigazgatás, e-kormányzat kialakításának gyökerei körülbelül az
ezredfordulóig nyúlnak vissza, a már korábban
említett Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) kidolgozása 2001-ben történt,
és létrehozták az Információs Társadalom Koordinációs Tárcaközi Bizottságot, valamint a
MEH-EKK-t, azaz Elektronikus Kormányzat
Központot. 2003-ban fogadták el a hangzatos
„eKormányzat Stratégia (és Programterv)" elnevezésű keretprogramot. A célkitűzések között szerepel a meghozandó döntésekkel kapcsolatos információk hozzáférhetőségének ergo
a tájékoztatáshoz és tájékozódáshoz való jogoknak, mint az információs társadalom
esszenciális információs alapjogainak garantálása is.
2005. augusztus 1jén a Kormányzati
Ügyfél-tájékoztató
Központ, amelynek
fő célja az állampolgárok és vállalkozások
számára
az esélyegyenlőség
jegyében megkönnyíteni a fennálló
jogviszonyaikkal kapcsolatos információ-keresést és ügyintézést.
Gyorsított felvételben és nagyvonalakban
áttekintve az elmúlt évek jogalkotását és szervezetfejlesztési kérdéseit ezek azok a pontok,
amelyekről érdemes hazánkban beszélni. Következő számunkban jobban kitekintünk határainkon kívülre, elmegyünk egy kicsit elméletibb síkra is, és beszélünk majd az internettel
kapcsolatos „governance" jelenségéről. Addig
is sziasztok, és ha lehet IKTassatok be néhány
percet naponta azokra a dolgokra a gyakorlatban is, amelyekkel havi egy-két oldal erejéig
ismerkedni próbálunk!
SULYOK M Á R T O N
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Alkotmányjogi Tanszék

Érdeklődő
Dr. Bárkányi Gábor

Van kedvenc idézete?

„ H a egy országba érkezem, nem azt
kérdezem, hogy vannak-e jó törvények- ilyenek mindenütt vannak-,
hanem azt, hogy végrehajtják-e
őket."
MONTESQUIEU

Mivel tölti legszívesebben a szabadidejét?

Mozgással, olvasással

H a lenne egy h ó n a p szabadsága, a világ
melyik részén töltené el?

M a d e i r a szigetén

Ali lenne az a könyv, amit egyetlenként
magával vinne egy lakatlan szigetre?

J ó z s e f Attila minden verse és versfordítása

Alilyen zenét hallgat kikapcsolódásképpen?

Könnyű zenét

Melyik az a film, amit a legtöbbször látott?

Emir Kustorica: M a c s k a j a j

Melyik tv-műsort nézi rendszeresen?

Híradó

Melyik a kedvenc étele?

Töltött káposzta

Melyik a kedvenc alkoholtartalmú itala?

J ó magyar bor

Melyik történelemi k o r b a n élne a legszívesebben?

Újkor, X X I I I . század
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gy régebbi hagyományt elevenítünk fel újságunk mostani számában. A Magyar Közöny történetében nem szokatlan módon karunk tanszéket vesszük sorba, és faggatjuk ki oktatóinkat a
jogszabályoktól kissé távolabb esó' kérdésekkel kapcsolatban is. Nem titkolt szándékunk ez által
is közelebb hozni egymáshoz az oktatókat és a hallgatókat. Reméljük új sorozatunk a pár évvel
korábbihoz hasonlóan népszerűnek fog bizonyulni.

Dr. Tóth Károly

Prof. Dr. Trócsányi László

„ Volt ez rosszabbul is, lesz még
j o b b a n is"

„Quidquid agis, p r u d e n t e r agas et respice finem"

Olvasás, zenehallgatás, utazás

Horgászás

Avignon, Cote d ' A z u r

Távol-Kelet

Bulgakov : Mester és M a r g a r i t a

Kannthy-összes

Francia chansonok- Edit Piaf, Brassens, Dalida, stb.

Gregorián énekek

Indul a bakterház, Csinibaba

Aki szelet vet

Foci világbajnokság

Politikai elemző műsorok, quíz-műsorok

Libapecsenye párolt káposztával

Pacal

Balatoni fehérborok

Bor, sör, pálinka

Ma

XXI. század vége
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Útmutató a ránk váró nehéz napok átvészelésére

A túlélés
Miről szólhat élete első őszi szemesztere egy
elsős joghallgatónak, minthogy felfedezze az új
környezetet, megszokja, hogy anyu és apu nem
végez el helyette minden feladatot. Kissé úgy
érezhettük magunkat, mint egy újszülött, amikor ismerkedik a világgal. Sokadmagammal
többször feltettük a kérdést: hogyan lehet megédesíteni egyetemista éveinket, természetesen a
kemény tanulás mellett. A tavaszi félévre talán
mindenkinek leesett a tantusz, és lassan kezdjük elsajátítani az új életstílus minden csínjátbínját. Rájöttünk, hogyha a szabadidőnket
okosan töltjük ki szórakoztató programokkal,
senki sem fog utálattal mesélni unokáinakszerencsés esetben- erről az öt évről. Életének
legszebb, legeseménydúsabb időszakáról regél
majd egy hideg napon, a kandalló meleg tűze
mellett. Nemes célunk megvalósításának érdekében kutakodtam kicsit a programajánlók
sűrűjében. Merre is menekülhet egy, az őrület
határát taposó fiatal, az elkövetkező nervózus
időintervallumban?
Kedves városunk - megjegyzendő, hogy megkapta Európa legszebb belvárosának járó Európa Nostra díjat-, a vizsgaidőszakban sem hagyja
magára a mély értelmű tömeget. A lavina beálltát követően, május 15-én máris kecsegtető
rendezvénysorozat veszi kezdetét. És ha ÁJTK,
akkor bor és Borfesztivál. A főtéren az ország
minden „szőlőültetvényéről"- tudomásom szerint közel 70 térségből- érkeznek a borászok, és
persze nem jönnek üres kézzel. Borárverés -a szegedi szívbeteg gyerekek gyógyításához szükséges
eszközök beszerzésére-, vásár, és zenés-táncos
mulatozás veszi kezdetét. Fellép a Steven Frost
Big Band, jazz- és cigányzenekarok, megtisztel
minket többek között Tóth Zoltán Argentin
Tangó Triója, de az sem fog unatkozni, aki Edith Piaf- és sanzon-, valamint Karády Katalin
rajongó. A borkóstolás következményeként pe-

dig saját bőrünkön tapasztalhatjuk az „In vino
veritas" igazságát.
Ezzel párhuzamosan a Dugonics-téren sem
lesz nyugodt a légkör. A Dugonics-téri délutánok, és a Nemzetiségi Folklór Est keretében
koncertek tömkelege várja az érdeklődőket. A
Csongrád megyei-, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezése igazán dicséretes. Néptánccsoportok mellett az 1. Szegedi
Akrobat moderntánc kupa is átadásra kerül.
Öltözet bemutató, vattacukor Guiness rekord
kísérlet, Bábszínház és kézműves vásár teheti
kellemessé egy pihenésre szánt napunkat.
Május 18-tól 20-ig terjedő időszakot többek
között azoknak ajánlanám, akiket vonzanak a
kuriózumok. A Nemzetiségek Napjai lehetőséget adnak majd a környező országok bemutatkozására. A színházkedvelők örömére a Magyarországi Szerb Színház DuSan Kovaéevié: A
profi című darabját mutatja be. Nem mellékes,
hogy a mű forgatókönyve Emir Kustorica tollából származik, aki a szerb kortárs irodalom egyik
legkiemelkedőbb drámaírója. Ha valakinek
esetleg a név hallatán a Macskajaj című film
jutott eszébe, biztosítom, hogy nem tévedett.
Görög, román, szlovák, német, bolgár, horvát,
ukrán, lengyel, örmény csoportok közreműködésével próbálják a szervezők színesebbé tenni
egyhangú életünket.
Ha esetleg valaki számára nem az elvárt mértékben kielégítők a fentebb említett jeles események, örömmel közlöm: ebben az évben is
megrendezésre kerül a Hídvásár. Száznyolcvan
derék kézműves vonul ki az Ujszegedi Liget és
a Kárász utca által behatárolt sorra. Az egykori Budán megrendezett kutyavásárhoz hasonló
érzésvilágot képvisel, természetesen az említett
élőlények nélkül- leszámítva egy-két kóbor
ebet. Nézelődve senki ne lepődjön meg, ha eltévedt zenészekbe botlik, ha látványgyárosok-
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nak nevezett gólyalábas emberkék figyelnek a
magasból, vagy ha véletlenül egy tíztagú rezesbanda „hepajkodását" véli felfedezni a Királylány nevű hajóról.
Május 18-án és 20-án pedig azok töltsék idejüket a természet lágy ölén, akik a populáris
zene kedvelői. A Juventus Fesztivállal, és Danubius Karavánnal érkeznek a mai zenei világ
jeles képviselői is, valamint a Bikini, és Demjén, aki születésnapját ünnepli élő koncerttel.
Megesik viszont, hogy két alapvizsga között
nem tehetjük meg, hogy egy egész napot tékozoljunk ilyesfajta élvezetekre. Ekkor tanácsos
egy műsorfüzethez, vagy moziműsorhoz nyúlni.
A Belvárosi Mozi és a Cinema City nagy kínálattal fogadja a kikapcsolódni vágyókat.
Ha pedig komolyabb kulturális feltöltődés
után sóvárognak megterhelt agysejtjeink, indulás a Szegedi Nemzeti Színházba, ahol a balettól és családi mesés táncshowtól kezdve a zenés

játékokon, komikus operán át a színműig, felolvasóestig nagy lesz a repertoár.
Kedves Hallgatótársaim! Egyre jobban bebizonyosodik számomra, hogy a Napfény városában soha nincs elveszve egy tanulásra ítélt diák.
A görcsösen jelentkező gyomorideg, és felpaprikázott hangulat helyett ez éltessen mindenkit a
nehéz napokban, így talán minden könnyebben
fog menni. Bátran kijelenthetjük, hogy a legmegfelelőbb helyen vagyunk mindenféle tekintetben. Amellett, hogy gyönyörű napsugarak
ragyogják be könyvekkel teli szobánkat, Pécs és
Szeged, összefogva szeretnék megnyerni 2010ben az Európa kulturális központja címet.
Ezzel a reményteli gondolattal kívánok mindenkinek sikerekben gazdag 2 hónapot!
GRÉTI
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\ /árciusi számunkban egy új játéI V l k o t indítottunk útjára. Bizonyára
sokaknak ismerős volt, és remélhetőleg
mindenki meg is birkózott vele. Reméljük, hogy segített átvészelni az előadások
mélypontjait, és nem bántátok, hogy a
Magyar Közöny lapjain is helyet szorítottunk számára.
Ha valaki lemaradt volna az előző számról, és a játékot sem ismeri, akkor számára
következzenek a szabályok: a négyzetekbe
számokat kell beírni, 1-től 9-ig. Egyetlen
feltételnek kell csupán teljesülnie: sem
sorban, sem oszlopban, sem a jelölt 3x3as cellákban nem fordulhat elő kétszer
ugyanaz a szám.
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Egy joghallgató mindennapjai

C

sabi erkölcsi kötelességének érezte, hogy
a vizsgaidőszak alatt is gondosan ápolja
az elmúlt évek során kialakított barátságait.
Pontosan tudta, hogy ebben a rövid, gyarló
életben semmi sem lehet fontosabb az emberi kapcsolatoknál, és úgy érezte, képtelen
lenne tükörbe nézni, ha pusztán azért nem
nyújt megfelelő lelki támaszt Béla bácsinak
a Zöld Róka Borozóban, mert egy három éve
húzódó alapvizsgára kell tanulnia. Az emberi
kötelékeket, melyeket a csodálatos emlékek
csillogó gyöngyfüzére barátsággá nemesített,
nem lehet holmi öt kredites vizsga miatt alattomos módon szétszakítani.
Mindazonáltal a lelkiismeretes tanulás
ügyesen körülbástyázott látszata kiváló lehetőséget biztosított számára, hogy - h a rövid
időre is- de megszabaduljon Edittől, akinek
az aggodalmas siránkozásai már jócskán az
idegeire mentek. Három nappal a vizsga előtt
azonban egy vulkán erejével tört fel benne
az eleddig békésen szunnyadó kötelességtudat, és a söröskorsó mellett egy fénymásolt
jegyzetet is a kezébe vett, mintegy jelezve
Béla bácsinak, hogy még küldetése van ezen
a világon. Érezte a rá nehezedő felelősség
roppant súlyát, és szentül eltökélte magában,
hogy legalább egyszer elolvassa a közel 1200
oldalas anyagot.
Amint alaposan meg hányta-vetette magában a rá váró feladatokat, rádöbbent arra,
hogy már fél éve el kellett volna hoznia az
öltönyét a tisztítóból. A zakója ugyanis még
az előző vizsgaidőszak folyamán egy sikeres
kiskollégiumot követően egészen közelről
megismerkedett a kannás bor sajátságosan
zavaros összetevőivel. A Béla bácsi lelki
épüléséért folytatott karitatív missziók után
fennmaradó zsebpénze azonban sehogyan
sem fedezte a szükséges költségeket, így vérző

szívvel ugyan, de megint csak hozzá kellett
nyúlnia a féltve őrzött családi örökségéhez.
A vizsga előtti utolsó napok rendkívül
megviselték Csabit, alig tudott aludni, csak
magatehetetlenül hánykolódott éjszakánként, és a felgyülemlett stressz miatt már fél
11-kor kidobta az ágy. A nagy megmérettetés reggelén is, amikor lomha, vontatott
mozdulatokkal becsoszogott a tanszékre,
szokatlanul idegesnek és feszültnek érezte
magát. A vérnyomása már-már egy nyugdíjas
könyvtároséval vetekedett, s ez különösen
baljós előérzettel töltötte el, mivel egyetemi
évei alatt még sohasem szorongott ennyire
vizsga előtt. A folyósón szembetalálkozott
legjobb barátjával, Karcsival, aki nyomban
sietett megnyugtatni hősünket, hogy korántsem olyan vérengzős ez a vizsga, mint ahogy
azt elképzeli. Bátorítólag hozzáfűzte, hogy ő
maga már kis híján átlépte az öt perces álomhatárt, amikor finoman közölték vele, hogy a
tudása még egy harmatgyenge elégtelenhez is
nagyon kevés.
A jó hírek hallatán széles mosoly terült
el Csabi arcán, mivel pontosan tudta, hogy
Karcsi nem szokta három percnél tovább
rabolni a professzorok drága idejét a szóbeli
vizsgákon. Megkönnyebbülten felsóhajtott,
és leballagott rágyújtani egy szál cigarettára.
A lépcsőfordulóban még szelíd, barátságos
hangon odaszólt Edit magolós barátnőjének:
„Nyugi, nem eszik olyan forrón a kását..."
VASTAG G E R G E L Y

15 M a g y a r K ö z ö n y 2 0 0 7 . m á j u s - j ú n i u s

Körkérdés
1. Szoktál-e szabadtéri rendezvényeken részt venni,
ha igen, milyeneken?
2. Hogyan töltöd a vizsgaidőszak előtti utolsó szabad napokat?
3. Van-e már valami konkrét terved a nyárra?

KÖVESI DALMA, jogász,
V. évfolyam
1. Mivel nem vagyok
szegedi, így Szegeden nagyon ritkán, de egyszer
voltam már a Szegedi
Szabadtéri
Játékokon.
Nagyon tetszett és mindenkinek ajánlom.
2. Főleg bulizással, ki
kell engedni az utolsó gőzt, mielőtt nekiállnék
tanulni.
3. Egyelőre annyi, hogy munkát keresek
majd...
G A C S M Ó N I K A , jogász
levelező 8/1
1. Levelezőre járok,
nem vagyok szegedi, egy
évben háromszor vagyok
itt, ezért itt Szegeden
nem, viszont például a
Szigeten voltam már egyszer, az jó volt.
2. Mivel nem vagyok tanuló, dolgozok, így
ezeket a napokat is munkával töltöm.
3. Dolgozni fogok nyáron is, de azért pihenésre is sort kerítek majd, Horvátországba megyek nyaralni.

HORVÁTH

PÉTER,

MKTB alapszak
1. Szoktam, de ritkán,
voltam kint például a
Law-Fari napon, illetve
a Szegedi Szabadtéri Játékokon is voltam már.
2. Pihenéssel, lazítással, és még egy lazább buli
is belefér majd.
3. A nyáron majd kipihenem a vizsgaidőszak
fáradalmait, utazok, besegítek a családi vállalkozásba.
O L L É GYÖRGY, jogász,
II. évfolyam
1. Persze, Law-Fari nap,
Hallgatói Sportnáp, május elsején majálisra ki
szoktam menni barátokkal, nyáron a Dóm téren
a Szabadtérin is többször
voltam már. Igyekszem
minél több időt a szabadban tölteni.
2. Készülök ZH-kra, meg a vizsgákra is már
tanulok, emellett igyekszem kihasználni a lehetőségeket a kikapcsolódásra, hogy tiszta fejjel
tudjak nekivágni az év végi megmérettetésnek.
3. Konkrét egyelőre annyi, hogy nyaralni
megyek, szeretnék majd minél több időt a szeretteimmel tölteni.
IGNÁCZ C S A B A ÉS VÉKONY D Á V I D
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így főzünk mi

H

a alapul vesszük, hogy a hétköznapok alkalmával valamennyi diák becsülettel,
minden óráján megjelenik, további feles idejét
pedig szorgos, szakadatlan tanulással tölti - és
miért is lenne ez másképp - , akkor beláthatjuk, hogy evés, alvás és egyéb, halandóknak
való luxus foglalatosságok háttérbe szorulnak.
Következő írásom a
túlélésért folytatott
szakadatlan harchoz
nyújt segítséget.

végre szánni magunkat! Főzzünk!
Az albérleteseknek javaslom, hogy azonnal intézzenek egy telefont főbérlőjük felé, és
érdeklődjenek a lakás alaprajzának lelőhelye
felől. Ha megvan a térképként funkcionáló
papír, keressük meg rajta a „konyha" feliratot!
Na, oda kell először is eljutni! A kollégisták
keressék fel a közös
konyhát, majd azzal a
lendülettel hagyják is
el! Csak mésszel való
fertőtlenítést követően térhetnek vissza.

A hét elején
még dúskálunk a
plasztik dobozokba
Először is azt kell
rejtett hazaiban. A
leszögeznem,
hogy
hét közepén már
a konyha veszélyes
bárkinek
komoly
üzem. A leírt balesesérüléseket
tudteket profi hallgatók
nánk okozni egyprodukálták.
Senki,
egy szelet megkesemmilyen körülméményedett rántott
nyek között ne próbálhússal, de hát, az
ja odahaza utánozni
életben maradásért
őket!
bármit - így a harcMegjegyezném,
eszközzé minősült
hogy lehet kísérletezételt is elfogyasztni a hűtőben található
juk. A probléma
minimális mennyiségű
akkor van, amikor
maradékból összeütni
egy zárthelyire való
valamit, de ezt csak
tanulás okán albérleí r á s u n k két főszereplője: a tojás...
ion gyakorlottaknak
tünk vagy kollégiumi
ajánlom, akik hosszaszobánk magányában töltjük a hétvégét. Ha sabb éhezéseket is átvészeltek már. Akinek sürpedig valaki volt olyan merész, és egyetemre já- gős, az keressen egy egyszerű (vagy annak tűnő)
rás címén 150km-nél messzebbre merészkedett receptet, majd irány a bolt! (Az „egyszerű"-nek
a szülői háztól, nagyon jól tudja, mit jelent a mondott receptekről csak annyit, hogy állítólag
hétvégi kajahiány.
a felvételi adatlap kitöltése is egyszerű volt...)
Semmi probléma! - legyint a leleményes Azokat az ételleírásokat, melyekben a „kg",
diák. Pizza rendelés vagy gyorsfagyasztott. Eset- „dkg" esetlegesen „g" jelekkel találkozunk, feleg szárított instant (csak meg ne tudjam, mi
lejtsük is el! Ezek az ismeretlen rövidítések csak
van benne valójában!). Azonban, ha néhány összezavarnának minket!
hónap elteltével már unjuk a paradicsomszóA bolt egy igen jellegzetes épület. Leírását
szos száraz tésztát, vagy a műanyag levest, el kell
most mellőzném, aki még azt sem találja meg,
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sürgősen utazzon haza az első vonattal vagy veAz eredmény... nos, talán senki sem gondoltesse magát gondnokság alá!
ja, hogy a rántottának feketének kéne lennie...
Nos, nézzük azt a fránya listát! „Vagy 4 friss Esetleg extrém esetben. De ennyire még a hegytojás" - mi az, hogy „vagy"? Most vagy 4, vagy mászók sem extrémek. (Esetleg azok, akik oxinem! És honnét tudjuk, hogy friss-e? Es csak génpalack nélkül másszák meg a Himaláját...)
4 darabot nem is vehetünk! Itt van 5 darabos Ez nem jött össze. Sebaj! Vigaszként közölnék
kiszerelés. Ez jó lesz. Mégsem. Már lejárt. Nem egy saját, eredeti receptet. Az ételnek a „barnabaj, ezt is haza kell vinnie valakinek. Egyébként rizs házilag" keresztnevet adtam.
is: honnan tudja a tojás, hogy már le kellett
Igen zsenge egyetemistaként, egy ebéd krejárnia? Persze, hogy nem tudja. Tehát még jó. álásának alkalmával valamiért felötlött benMenjünk tovább: „olaj". Olaj! Mégis melyik? nem, hogy ha a zöldséget meg tudom párolni
Napraforgó? Kukomikrobán, úgy a rizs
rica? Oliva? A legolsem okozhat gondot.
csóbb! Ez is rendben.
Tehát: egy marék
Só van, bors van. Lérizst üvegtálban öntnyegében ennyi.
sünk fel kevés vízzel!
Ezt vágjuk be a mikHazatérve vértezroba, majd sétáljunk
zük fel magunkat egy
át a másik szobába
köténynek nevezett
tévézni. Csak akkor
alkalmatossággal,
térjünk vissza a tett
majd készítsünk maszínhelyére, ha már
gunkról fotót teigen irritáló, büdös,
lefonunkkal,
hogy
égett szag facsarja
később legyen mivel
orrunkat. A rizsünk
szórakoztatni kedves
akkor lesz igazán pivagy kevésbé kedves
káns, ha már feketén
lakótársainkat! Kéfüstöl. Ekkor vegyük
szítsük elő azokat az
ki gyorsan a tálat!
eszközöket, melyekre
Ha mindent az előszükségünk lehet: táírásnak megfelelően
nyérok, villa, fakanál,
csináltunk, akkor egy
serpenyő,
poroltó.
fekete, szénné égett
Vigyázat! A „serpemasszát kell kapnyő" nem összekevenunk, közepén pöfeteg
rendő az „esernyővel",
és a: : oiaj
módjára
kipukkanni
bár kétség kívül hasonlatos a két szó. Tűz meggyújtása, majd serpenyő akaró buborékszerűséggel. Jó étvágyat!
Összegzésként elmondhatjuk, hogy a „senüzembe helyezése következik. Figyelem! Az égő
ruha ujjának vagy törlőnek igen jellegzetes sza- ki sem tökéletes" megállapítás ránk, diákokra
ga van, észlelésekor a jelenséget kéretik nem fi- különösen érvényes. A suta próbálkozások elgyelmen kívül hagyni! A tojások feltörése nem sősorban nem eredményre, hanem rendszerint
klopfolóval történik, és még véletlenül se pró- katasztrófákhoz vezetnek. De legalább lesz mire
báljuk meg valamely tankönyvünket használni emlékezni öreg napjainkon...
- ugyanis nem fogjuk elérni célunkat, amely
jelen esetben az, hogy a tojásokat a forró serpenyőben lévő olajban kisüssük. Aztán só, bors.
Persze „ízlés szerint".
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Style-list

T

alán nem tévedek olyan végzeteset, ha
megkockáztatom a kijelentést: a stylist
mint hivatás igen előkelő helyet vívott ki
magának a női álommunkák toplistáján. De
annyira nem meglepő tény ez, ha figyelembe
vesszük azt is, hogy társadalmunk azon tagjai,
akiket kóros vásárlási mániájuk miatt már csak
„fashion victim"-ként emlegetünk, mekkora
hatalmat ragadtak gondosan manikűrözött kezecskéikbe.
Nem hiszem, hogy ennél testhezállóbb karriert találhatnánk a kizárólag ilyen irányú tehetséggel megáldott szenvedélyes vásárlásfuggők
számára. Még azzal együtt sem, hogy nem is
olyan kevés felelősséggel és csekély kockázatvállalással jár egy ilyen feladatkör betöltése.
Hiszen ha alaposan belegondolunk, egyetlen
divatguru áll Lindsay Lohan hajmeresztő gyakorisággal bekövetkező hajszínváltoztatásai
mögött. Egy másik divatfüggő felel Avril Lavigne dacos, fekete ruhás rocktiniből hisztis szőke
cukorbabává történő avanzsálásáért. Ugyanígy
egy divattudor koordinálta Christina Aguilera
romlott rosszlányos imidzsének klasszikus dívaszerepre való lecserélését is.
Megtisztelő, ugyanakkor merészséget igénylő
feladat ez.
A fentieken túl a szakma népszerűségéhez
kétségtelenül hozzájárul a nők mélyen, a génekben kódolt természete is. Mert hát mi más
is lehetne kellemesebb és tartalmasabb időtöltés, mint márkás cipők, méregdrága ruhák,
dizájnertáskák és sokat kóstáló ékszerek között
válogatni naphosszat? Ráadásul mindezt remekül megfizetett munka címszó alatt.
Persze az is vitathatatlan, hogy némi ízlés és
stílusérzék is szükségeltetik ahhoz, hogy valaki
másokon élhesse ki azon energiáit, amelyeket
az ovis korban lezajlott öltöztetős baba-periódusban nem sikerült kiadnia magából. De azért
ezen a téren se tápláljunk túlzott elvárásokat,

hiszen az egyedi elképzelések kategóriájába sok
olyan ötlet is belefér, amelyet egy konvencionálisabb lelkületű hölgy csak ízlésficamként
jellemezne.
Természetesen nem kell sokáig keresgélnünk,
ha olyan helyet akarunk találni, ahol nem csupán kiváló megélhetést jelent, ha délelőtt tíztől
délután négyig beteges divatundortól vagy kóros időhiánytól szenvedő hírességeknek keresgélsz olyan magas sarkú ezüstszandált, ami illik
az előzőleg kiválasztott ezüstfiitteres alkalmi ruhához. Nem, itt már egyenesen olyan magasságokba emelkedik hivatásod presztízse, amilyet
azt megelőzően csak a nélkülözhetetlennek bélyegzett pszichiáterek és pszichológusok voltak
képesek kivívni maguknak.
Ha pedig ügyesen válogatod a baby-dollokat és a rakott szoknyákat, hirtelen akár a
hollywoodi bennfentesek között találhatod
magad, mint valamelyik feltörekvő ifjú csillag
nélkülözhetetlen alkalmazottja. Ami azért manapság iszonyatos karriernek számít, hiszen a
felkapottabb sztárok már a selyembaldachinos
ágyikójuk és a márványozott jacuzzijuk közötti
utat sem teszik meg megfelelően összeállított
öltözet hiányában.
Így hát meglehetősen nagy a kereset stílustanácsadókra. Pontosabban stílustanácsadó
hölgyekre, illetve olyan stílustanácsadó urakra,
akik csak mályvaszínű ingben és fekete bőrnadrágban járnak, emellett pedig mindenhová pincsikutyákat hurcolásznak magukkal.
A saját divattanácsadó persze csak az igazán
kivételezett rétegek kiváltsága, hiszen drága
mulatság egy kizárólagos öltözködési asszisztens.
Bár ha van saját jógainstruktorod, saját táplálkozási tanácsadód, saját állatpszichológusod és
saját személyi edződ, ez már összességében tényleg nem olyan nagy tétel - ám kétségtelenül jól
megtérülő befektetés. Hiszen mi lehet hasznosabb egy vörös szőnyegen történő végigvonulás
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garantált sikeréhez, mint az, ha a partiruhádat,
partiékszereidet és partitáskádat olyan szorgos
kezek válogatják összeillőre, amelyek munkája
eredményeképpen előzőleg már sok más híresség került címlapra?
Ezt a tendenciát elősegítendő, már egy vadiúj valóságshow is indult. A címe Style me!,
a feladat pedig egyszerű: a szupermodellnek
kinevezett, valójában pedig csupán Rod Stewart exfeleségeként ismert Rachel Hunterre
kell különböző göncöket aggatni. Még mindig
ötletesebb, mint a sztárcsemetés-farmon szerencsétlenkedős verzió, de nézettsége minden

bizonnyal alulmúlja majd az anorexiás-topmodelljelöltes hisztéria mutatóit.
Tehát a tanulság az, hogy ha előszeretettel
vásárolsz rengeteget, ám apuci hitelkerete kimerülni látszik, akkor repülj L.A.-be, keress egy
még stílustalanul kódorgó filmsztárt, aki majd
örömmel fog rengeteget fizetni azért, hogy helyette keress összeillő fülbevalót és nyakláncot
az esti díjkiosztóra!
- POISON IVY -

VICCEK
Biró előtt áll a veszekedő házaspár.
- Mikor vesztek össze először?- kérdi a bíró.
- Mikor esküvőnkön mellém akart állni! mondja a nő.

A rendőr morfondírozik:
- Nem értem! Én keresek százezret, az asszony
nyolcvanat, havi tízezer összejön a piásüvegekből is, mégsincs soha pénzünk!

- Rossz a monitorom.
- CGA monitor? - kérdezi a szerelő
- Nem, saját...

- Mama, miért van már három testvére a szomszéd Klárikának?
- Biztosan azért, mert jobb gólyájuk van, mint
az apád.

- A feleségem mindig behunyja a szemét szeret
kezés közben.
- Annyira élvezi?
- Nem. Utálja látni, hogy jól érzem magam.

Tanár a biológia órán:
- Kisfiam, ne puskázz!
- Nem is puskáztam.
- Ne hazudj, láttam, hogy a bordáidat számolod!

Az ügyvéd a kórházban halálos betegen lapozza
a Bibliát.
- Maga meg mit csinál? - kérdezi az orvosa.
- Joghézagot keresek...

- Kérek egy középkorú villanykörtét.
- Az milyen?
- Olyan jó negyvenes...

Két bagoly beszélget:
- Te, azt mondta az Úristen, hogy én vagyok a
legokosabb!
- Én ilyet soha nem mondtam...

- Hogy kísérletezik a vegyész a pénzzel ?
- Pénzre tesz szert.

- Hazakísérjelek? Ügy hallottam sok a rendőr
errefelé...

