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Kedves Olvasóink!
Most. hogy ismét beköszöntöttek a szorgalmi időszak békés, már-már
idilli napjai, egészen nehéz helyzetben érzem magamat. Hiszen mit is
írhatnék így, anélkül, hogy a szokásos félévkezdéses klisék puffogtatásának
csapdájába ne esnék? Várjunk csak...mintha ezt egyszer már elsütöttem
volna itt. Hoppá. És még csak üresen sem hagyhatom (pedig régi vágyam
egy efféle dadaista akció megvalósítása) ezt az első oldalt -

úgyhogy

összeszedem magamat.
Nyilván mostanra már mindannyian kipihentétek magatokat, és az első
nagy bulik után lassan újra belerázódtok az igazi egyetemi életbe, mely a vizsgaidőszak másfél
hónapos remeteléte után maga a megváltás, még ha néha fárasztóan hosszúra is tud nyúlni egyegy napunk.
Az órák közti szabad perceitekhez kíván ezentúl is kikapcsolódást nyújtani a Magyar Közöny,
melynek jelen számában bemutatkozik egy új szerkesztő, illetve a megújult Érdeklődő rovat is.
Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy sikeres félévet, és kellemes olvasgatást kívánjak mindenkinek!

Ctr<H>*a tÁáy-f/u
Csomós Árpád
főszerkesztő
(A borítón szereplő idézet Kuklis József - Február című verséből származik, forrás: www.poet.hu weboldal)
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Tudtad?
Jogi hírek a világból
- Jogszabály-módosítást

kezdeményeznek emberek
a
pihenéssel, kikapcsolódással, család-

fogyasztóvédők a turisták védelmében
Levélben fordul az Országos Fogyasztóvédel-

juk, barátaik társaságában töltik. Ezzel szemben
manapság nagyon sok embernek kell munká-

mi Egyesület dr. Cséfalvay Zoltán fogyasztóvé-

ban töltenie ezeket a napokat. Az előterjesztők

delemért felelős államtitkárhoz. A megkeresés

tervezetüket a következőképpen indokolták: „

indoka a következő: kérik, hogy az utazási szek-

A rendszeres vasárnap végzett munka számos

torra vonatkozó jogszabályokat vizsgálják felül

esetben tönkreteszi a családi és a társas életet,

a fogyasztói érdekek hatékonyabb képviselete

ellehetetleníti a kikapcsolódást, a feltöltődést."

érdekében. A módosító javaslatok hátterében
a tekintélyes utazási iroda, az Aeroviva csődje,
illetve az észak-afrikai térségben romló biztonsági helyzet miatti tömeges fogyasztói panaszok állnak. Ugyanis a Tunéziában, majd Egyiptomban kialakult bizonytalan politikai helyzet
rávilágított a vonatkozó joganyag és gyakorlat
módosításának szükségességére.

Az általános pihenőnap bevezetése mellett szól
az, hogy a városokban tisztább lehet a levegő,
kitisztulhat a szmog és jelentősen csökkenhet
a zajterhelés is, javulhat a vasárnap is dolgozó
emberek egészségügyi statisztikája.

- Tények a magyar soros elnökségről
Hazánk már 2007 óta készült arra, hogy betölthesse az EU soros elnökének posztját. Ezt

- Kis értékű követelések európai eljárása - a fórumot a Miniszterek Tanácsaként is emlegetik. Az uniós szerv a Közösségek egyik motorja,
gyors és egyszerű fogyasztói igényérvényesítés
Csak kevesen tudják, hogy korábban szá- amely jogalkotó és végrehajtó szerepkörén túl a
mos uniós tagállam a kis értékű követelések- kompromisszum-teremtés és a tagállami érdere egyszerűsített polgári eljárásokat veze- kek összhangjának fontos színtere. Az elnökség
tett be. mivel a perrel kapcsolatos költségek, jelentős befolyással bír az üléseken napirendre
időveszteségek és a perek bonyolultsága nem kerülő témák tekintetében s ezáltal hatással van
szükségszerűen arányos a követelés értékével. a születendő döntésekre. A magyar EU elnökség
Ezért szükségessé vált egy új, egységes eljárási egyik legfontosabb prioritása a gazdasági-pénzforma bevezetése uniós szinten - ezt hozta lét- ügyi rendszer reformján kívül az uniós pénzügyi
re a 86 l/2007/EK európai parlamenti és tanácsi keret félidős felülvizsgálata is, hiszen a 7 éves
periódusokra összeállított jelenlegi költségvetés
rendelet.
Ez az európai eljárási forma, amely határon 2013-ig tart. A témakörök között szerepel még.
átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben áll a az „Európa 2020" elnevezésű program részletes
fogyasztók rendelkezésére, lehetőséget ad arra, kidolgozása, és beindítása (mely többek között
hogy a keresetet indító elkerülje a hosszú, bo- az európai foglalkoztatási ráta növelése, valamint a kutatás, fejlesztés és innováció terülenyolult és drága, hagyományos bírósági pert.
tén kíván lépéseket tenni a fenntarthatóság és a
- Újra szabad vasárnapok? - törvénytervezetfejlődés érdekében), a klímaváltozás elleni harc
a munkavállalók szabad vasárnapjának bizto-és az energiahatékonyság kérdésköre is (amely
már a 2009-es cseh elnökségi prioritások között
sításához szükséges törvények - a Munka Töris szerepelt). Fontos feladata lesz a magyar EU
vénykönyve és a kereskedelemről szóló 2005.
elnökségnek az integráció lendületbe hozása
évi CLXIV. törvény - módosításáról
Európában a vasárnap, mint általános (például Horvátország csatlakozási tárgyalásapihenőnap hosszú évszázadok alatt beépült inak lezárásával.)
az emberek életritmusába: ezeket a napokat az
kozony@hok.juris.u-szeged.hu

MIKLÓS DALMA

Magyar Közöny
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5. §

Politikai hírek a világból
Hárman meghaltak egy kormányellenes tünte-

felemelkedésüket, ami innovációt igényel. Java-

tés során az albán miniszterelnök hivatala előtt.

solta továbbá a diszkrecionális költekezés öt-

A hatóságok letartóztatási parancsot adtak ki a éves befagyasztását, tovább a katonai kiadások
köztársasági őrezred hat tagja ellen.

lefaragását.

Portugália elnöke. Aníbal Cavaco Silva újraválasztást nyert a szavazatok felével. Néhány
elemző azt rebesgette, hogy felhasználná jogosítványait arra. hogy elmozdítsa a szocialista
kormányt abban az esetben, ha az nemzetközi
pénzügyi segítségért folyamodna.
Egy francia hajó megkezdte egy tengerfenéki
optikai szálas kábel lefektetését Venezuelától Kubáig. Ennek köszönhetően először lesz
elérhető a szélessávú internet a szigetországban.
Nagy demonstrációkat tartottak Szanáaban.
Kanadában Ed Stelmach, Alberta konzervatív

Jemen fővárosában, követelve Ali Abdullah

kormányzója bejelentette, hogy a törvényho-

Szaleh elnök lemondását. Egyiptomi társához

zásban élvezett többségi támogatására ellenére

hasonlóan ő is 30 éve van hatalmon.

lemond. Kanada leginkább konzervatív provinciája számára nem kellően jobboldali.

Nadzsib Mikati, egy szunnita telekommunikációs milliárdos vált Libanon miniszterelnökévé a
Hezbollah támogatásával. Az Egyesült Államok.
Izrael. Franciaország és Szaúd-Arábia mind aggodalmukat fejezték ki.
Isztambulban hat nagyhatalom és Irán tartott
megbeszélést nukleáris terveiről. Érdemi eredmény nem következett be.
Ausztrália

kormánya

finanszírozási

tervet

jelentett be a közelmúlt árvizei által okozott 5
milliárd dolláros károk helyreállítására.

Barack Obama arra használta fel a Kongreszszus előtti beszédét, hogy több befektetésre
szólítson fel a kutatásban és infrastruktúrában,
annak érdekében, hogy Amerika versenyképes
maradjon Kínával és Indiával szemben, s egy-

Kína váratlanul kemény eszközöket vezetett
be az ingatlanpiac lehűtésére. Többek között
növelték a kötelező vételár-előleg mértékét,
illetve kötelezővé tették a helyi végrehajtó bizottságok számára, hogy azok a piac árait befolyásolják. Shanghai városa bejelentett egy mérsékelt ingatlanadót.

úttal újabb „Szputnyik-pillanatnak" nevezte a
kozony@hok.juris.u-szeged.hu
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Gazdasági hírek a világból
Amerika Kongresszusának Pénzügyi Krízist

visszatéréshez. Korábban Sir Richárd Lambert.

Kivizsgáló Bizottsága kiadta végső jelentését

a Brit Ipari Konföderáció elnökeként tartott

azokról az eseményekről, amik a bankrend-

utolsó beszédében kritizálta a kormányt a nö-

szer csődjéhez vezettek 2008-ban. Konklúzi-

vekedési stratégia hiánya miatt, szerinte az csak

ója szerint a krízis „elkerülhető" lett volna, a

„néhány homályos ötletből" áll.

felelősséget megosztotta a politikusok és a bankárok között. A bizottság republikánus tagjai

Az IMF módosította az idei év globális gazda-

elienjelentést is kiadtak, ami inkább a globális

ság növekedési arányának becslését, valamivel,

tényezőket hibáztatta.

több. mint 4.4%-ra téve azt. Az Alap szerint
a kőolaj ára átlagosan USD 90 lesz 201 l-ben,

Annak céljából, hogy növelje a bankszektorába
vetett bizalmat. Spanyolország őszi határidővel

más nyersanyagok ára pedig 11%-kal fog emelkedni.

elrendelte a felsorolt bankjainak törzstőkéjének
emelését a kockázathoz kötött eszközök 8%-

Spekuláció látott napvilágot, miszerint Eric

ra. A felsorolást nem nyert pénzügyi szerveze-

Schmidt az Obama-kormányban

teknek még magasabbra kell növelnie majd az

pozíciót az áprilisra bejelentett Google elnök-

arányt. A kormány változtatott a tőkehiányban

vezérigazgatói posztról való lemondása után.

szenvedő cajas vagyis takarékbankok szabályo-

Schmidt úgy nyilatkozott, hogy addig marad a

zásán is. hogy államosítani tudja azokat öt évre.

társaságnál, „amíg az izgalmas marad".

Japán hosszú távú állami hitelbesorolását egy
fokkal rontotta a Standard & Poor's, „AA-"-ra.
ami 2002 óta az ország első lerontása. Okként

A 2010-es adatok szerint a General Motors több gépjármüvet adott el Kínában, mint
az Egyesült Államokban, a cég történetében

az államháztartás magas adósságarányát jelölték meg.

először.

töltene be

A kakaó ára felszökött azt követően, hogy
Nagy-Britannia

GDP-je 0,5%-kal csökkent

Alassane Ouattara, az elefántcsontparti el-

2010 negyedik negyedévében, összehasonlí-

nökválasztás széles körben elismert győztese a

tásban az elmúlt három hónappal. Az előzetes

kakaóexport tilalmát követeli, annak érdekében,

becslés meglepte a legtöbb közgazdászt, akik

hogy nagyobb nyomás alá helyezze a hivatalban

legalább csekély növekedést vártak, körükben

lévő elnököt a lemondásra. Amerika támogatja

újra felütötte a fejét a két hullámvölgyes recesz-

az exporttilalmat. Elefántcsontpart a világ ka-

szió rémképe. A decemberi kemény havazás a

kaótermésének 34%-át adja, a szezonális hús-

lassulás fő okozója az indokolás szerint.

véti előkészületek miatt magas kereslet mellett.

Mervyn King, a Bank of England kormányzója
arról figyelmeztetett, hogy Nagy-Britannia inflációs indexe elérheti a következő hónapokban

piramisjáték miatti bírósági eljárást felfüggesz-

az 5%-ot, valamint, hogy a 201 l-es reáljövedelmek nem lesznek magasabbak, mint hat
évvel ezelőtt, ami az 1920-as évek óta nem

Az Allén Stanford elleni. 7 milliárd dolláros
tették a pszichiáter szakértő ajánlásának helyt
adva, amely szerint alkalmatlan a meghallgatásra.

fordult elő. Fenntartotta azonban, hogy „a
megfelelőutat jelölték ki" a növekedéshez való
kozony@hok.juris.u-szeged.hu
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7. §

Tényállás
Az AB és a prostituáltak egészségügyi igazolása
Az Alkotmánybíróság (AB) 201 I. január 10-

ció jogszerű végzésének előfeltétele ez az igazo-

én Balogh Elemér raportőrsége mellett nemzetközi szerződésbe ütközés miatt megsemmisítette a prostituáltak részére kiadandó orvosi
igazolásról szóló 4 l / l 999 (IX. 8.) egészségügyi
miniszteri rendelet azon rendelkezéseit, melyek
az igazolás megjelenési formáját szabályozták.

lás. Ez, valamint az a tény, hogy az igazolás az

Az indítványozó országgyűlési képviselők azt
sérelmezték, hogy az Emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása
tárgyában New Yorkban, 1950. évi március hó
21. napján kelt nemzetközi egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) tiltja a prostituáltak
igazolványkényszerét. Márpedig szerintük a
kiadandó egészségügyi igazolás gyakorlatilag
igazolványként funkcionál.
A hatályos jogszabályi környezet alapján
prostitúciót folytató személy szexuális szolgáltatásra akkor ajánlkozhat fel, ha - egyéb feltételek megvalósulása mellett - rendelkezik a külön
jogszabályban előírt orvosi igazolással, mely
bizonyítja, hogy nem fertőzött bizonyos súlyos
nemi betegségekkel. Ha valaki ezen igazolás
nélkül végzi tevékenységét, akkor megvalósítja a
tiltott kéjelgés szabálysértését. Vagyis ez alapján - a többségi álláspont szerint - a prostitú-

igazolványok mintájára sorszámot tartalmaz, s
csak személyazonosító okmánnyal együtt érvényes azt alapozza meg, hogy Magyarországon
megvalósul a prostituáltak igazolványkényszere, mely az Egyezménybe ütközik.
Kovács Péter párhuzamos indokolásában áttekintette a tágabb nemzetközi jogi hátteret,
valamint kiemelte, hogy az eredeti angol nyelvű
szöveg nem is igazolásról, hanem általában vett
különleges dokumentumról (special document)
beszél, így nem is kellett volna belemenni az
egészségügyi igazolás és az igazolvány megkülönböztetésére irányuló dogmatikai fejtegetésekbe.
A határozathoz Bihari Mihály különvéleményt
fűzött. Ebben rámutatott arra, hogy az igazolás semmi esetre sem szolgál kvázi hatósági
engedélyként, mivel nem azt a tényt tartalmazza, hogy az illető prostituált, hanem hogy
nem fertőzött a már fent említett súlyos nemi
betegségekkel. A különvéleményhez Lenkovics
Barnabás és Lévay Miklók alkotmánybírák csatlakoztak.

kozony@hok.juris.u-szeged.hu
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Nőket a politikai életbe!
Sokan mondják, hogy a férfi munkaerő hatékonyabb, mint a női, de ez mérföldekre van a
valóságos tényállástól! Az emberek ugyanis nem veszik figyelembe, hogy a gyengébbik nem
képviselői ugyanolyan keményen, ha nem keményebben küzdenek céljaik eléréséért, de figyelmük nem csupán az adott területre korlátozódik, hanem emellett a hagyományosnak ítélt női
teendőket is ellátják.
napjainkban Angéla Merkel (Németország kancellárja), illetve 2007-ig Vaira Vike-Freiberga
(Lettország egykori elnöke).
Míg külföldön a nők politikában való reprezentáltsága igen magas, néhol még az 50%-ot is
megüti, itthon 386 országgyűlési képviselőből
mindössze 41 fő nőnemű.

A következő sorokban a karunkon tanító
Hekáné dr. Szondi Ildikó tanárnőt kérdeztem
a „több nőt a parlamentbe" megnevezésű
kezdeményezésről, aláírásgyűjtésről.
A férfiak a női emancipáció hallatán gyakran

Először is, köszönöm, hogy időt

szakított

csak elmosolyodnak, és „honfitársaik" által vég-

rám. Kérem, mondja el, mi okból döntött a po-

zett nehéz fizikai munka elvégzésére /pl./'..dol-

litikai szerepvállalás mellett, és pár mondatban

gozzanak csak a nők a bányákban.."/ biztatják a

meséljen az aláírásgyűjtésről!

hevesen vitatkozó hölgyet. Majd az utolsó szó

Az édesanyám példája alapján. Ő is aktív

reményében közlik, hogy ha a nők arra vágynak,

közéleti

hogy egyenjogúként kezeljék őket. akkor ne vár-

ez számomra teljesen természetes volt.

ják el a férfitól az előzékenységet, melyet a pro-

aláírásgyűjtésbe úgy kerültem bele. hogy az

tokoll megkövetel.

egyik helyi televízió heti rendszerességgel fo-

szerepet

vállalt

folyamatosan.

így
Az

Okos nőtársaimat ismerve tudom, hogy az

lyó műsorában lemondta a vendég a szerep-

utolsó szó jogát nem fogják átengedni. így az

lést, és gyorsan be kellett hívni helyette vala-

efféle kijelentéseket egyszerűen le lehet szerel-

kit, így jutottam a szerkesztő eszébe - ebben

ni, ha az előző példánál maradunk: „Majd akkor

a műsorban a nők politikai szerepvállalásáról

fognak nők dolgozni a bányákban, ha a férfiak

beszélgettünk. Nézte a műsort éppen az egyik

gyermeknevelés, és házimunka elvégzése mel-

bölcsészkari kolleganő édesanyja, aki jelezte az

lett járnak el dolgozni!" - ezt követően hölgye-

aláírásgyűjtésben

im garantáltan két meglepett, néma perc követ-

hogy én biztosan tudok segíteni, így megkere-

aktívan

szereplő

lányának,

kezik. De ne menjünk ebbe ennyire mélyen bele.

sett a következő fogadóórámon. A Szegedi Köz-

hiszen témánk most a politikában résztvevő

életi Kávéház (amelynek szerkesztője vagyok

nőkre összpontosul.

már több évtizede) törzsközönségével jócskán

Ha vezető pozícióban lévő női politikusokat
szeretnénk látni, egészen messzire kell tekintenünk. olyan államokra, ahol már a teljes egyen-

besegített az ívek kitöltésében, ahogy tanítványaim is.
Szerveztünk

egy

zenés

közéleti

kávéházi

jogúság megvalósulását hirdetve olyan hölgyek

beszélgetést

álltak, és állnak országuk élén, mint Margaret

amelyen részt vett a szegedi közgyűlés másik

Thatcher Angliáén a '70-es évek végén, vagy

hölgytagja, Farkasné Pocsai Blanka, Antoni Rita

kozony@hok.juris.u. szeged, hu

is az aláírásgyűjtés

apropóján,
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9. §

a nokert.hu szerkesztője, és én. A beszélge-

nál. Akik nem ezt teszik, azokról azt gondolják,

tést Sóti Judit vezette a Délmagyarországtól.

hogy nem tesznek rendesen eleget családanyai

Stílszerűre sikerült, hogy énekesként három fiú

kötelezettségeiknek. Pedig kiválóan lehet egyez-

működött közre.

tetni. ugyanúgy, mint minden más szakmánál.

Az aláírások gyűjtése tulajdonképpen könynyen ment. Akik nem írták alá, azok általában a

Hiszen azok többségében már elfogadták,

kvótával nem értettek egyet, pedig e nélkül még

hogy a nők is végezzék. Nincs ez másként a

a fejlett demokráciákban sem tudták megoldani

politikával sem. Az erőszakossága (amely legin-

a nemek közötti kiegyensúlyozottabb képvisele-

kább a férfitöbbletből adódik), riasztja a hölgyek

ti arány létrejöttét.

jó részét.

Ön is tudja, hogy hazánkban a nők megjele- Végezetül még azt szeretném megtudni,
hogy Ön szerint ha több nő kerülne a jelennése a politikai életben igen csekély, kb. 10%.
leg férfitöbblettel rendelkező parlamentbe,
Vajon miért ilyen rossz a helyzet?
Minden olyan pályán, ahol jók a kereseti viszo- milyen jellegű változtatást érzékelnének az
nyok, ott férfitöbblet van. Minél nagyobb a kar- egyszerűemberek?
Sokkal több emberi szempont merülne föl. A
rier lehetősége, annál inkább eltolódik az arány
a férfiak javára. Egyszerűen nem engedik be a nők szociális, humánus érzéke jóval erősebb,
hölgyeket. Lásd pl. szülész-nőgyógyász, vagy a mint a férfiaké. A megoldások sem lennének
sebészek világa. Alig akad ezekben a szakmák- ilyen "huszárvágásszerűek". A nők sokkal lasban nő, pedig a bábák szakmája évszázadokig sabban. sokkal több emberi szempontot figyenői szakma volt, most pedig a fél kezemen meg lembe véve döntenek. A viták sem lennének
tudom számolni a szülész-nőgyógyász hölgyek ennyire férfiasak, háborúszerűek. A nők nem
számát Magyarországon, azok közül is az egyik az ellenséget látják a másik félben, hanem az
együttműködő partnert...
állandóan bíróság előtt áll (Geréb Ágnes...)
Lezárásképp minden olyan olvasókhoz szólNem mondhatnám, hogy a politológia köz- nék, akik szimpatizálnak a fentebb olvasott eszmefuttatással. Adjatok „hangot" egyetértésekedvelt szak lenne a lányok számára. Ön szeteknek egy aláírással, így támogatva a közösen
rint miért van ez?
A konvenciók miatt. Az az általános vélekedés kitűzött célt!
még mindig, hogy a nők maradjanak a fakanálCSETE RENÁTA

HÖK interjú
A jogi kari HÖK-képviselőket bemutató sorozatunkban a következő beszélgetés Nacsa Nórival történt, aki politológus hallgató és két éve választott tagja a testületnek.

Szeghalmon születtem és a gimnáziumot is
- Legjobb a bemutatkozással, személyes hátott végeztem. Egy hat évfolyamos osztályba jártérrel kezdeni. Hova valósi vagy. miért döntöttam, így nem véletlen, hogy elég korán elkezdtél a szegedi politológus képzés mellett felvétetem gondolkozni a továbbtanuláson. Az, hogy
likor?
Szegeden szeretném folytatni a tanulmányaikozony@hok.juris.u-szeged.hu
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mat, nem volt kérdés, ugyanis a nővérem szin-

- Milyen feladatokat látsz el a HÖK-ben. mi-

tén a szegedi jogi karra járt. ismertem a várost,

lyen ügyekben kereshetnek téged a hallgatók?

sokat jártam ide. úgyhogy abszolút érzelmi
alapon döntöttem. Mivel elég gyorsan kiderült,

Alapvetően csapatként működünk, mindenki

hogy sem a matematikához, sem a fizikához

igyekszik kivenni a részét mindenből. Persze

nincs érzékem, így az építészmérnöki karrierről

vannak azért konkrét feladatok is, így például

lemondtam, maradt a politika és a földrajz. Vé-

tagja vagyok a Kari Hallgatói Jóléti Bizottság-

gül a jogi kar és politológia szak mellett döntöt-

nak. vagyis a szociális ügyek a szakterületem,

tem és nem bántam meg. sőt, azt kell mondanom, hogy a legjobb döntést hoztam!

ha lehet így mondani. így elsősorban ilyen kérdésekkel fordulhatnak hozzám a hallgatók, de
próbálok mindenben segíteni. Nekem is van

- Mi vonzott a HÖK-ben, ami miatt úgy hatá-ügyeleti időm, amikor biztosan megtalálható
vagyok az irodában.
roztál. hogy tagja szeretnél lenni a csapatnak?

Volt egy meghatározó személyiség, akinek hatására így döntöttél?
- Munkálkodsz esetleg a tanulmányaid mellett más szervezetben is. mondjuk az EHÖK-ben?
Az egész a véletlen műve, ugyanis Hasznos
Viki szeretett volna jelentkezni, én eredetileg
csak bekísértem őt az irodába, de az akkori
irodavezető megkérdezte, hogy én esetleg nem
szeretnék-e feliratkozni, mert jelenleg nincs a
testületben politológus. Nem nehéz kitalálni,
hogy jelentkeztem és áprilisban már a többiekkel együtt indultam a választásokon. Persze
kezdetben furcsa volt, miután senkit nem ismertem a testületben, de gyorsan megtaláltam
a helyem. Az elmúlt két évben rengeteget tanultam, fontos tapasztalatokat szereztem és olyan
embereket ismertem meg, akikkel egyébként talán sosem találkoztam volna.

Nem, de tudatosan nem, ugyanis a tanulmányaim vannak első helyen. Ez nem azt jelenti,
hogy a HÖK másodlagos lenne, aki benne van,
az tudja, hogy ezt nem is lehet félgőzzel csinálni. De az fontos, hogy egyensúlyban legyen a
kettő. Nem mondom, hogy ezt mindig egyszerű
kivitelezni, de sosem szerettem az egyszerű
dolgokat. Viszont arra nem gondoltam, hogy
emellett mást is csináljak. Egyelőre.

- Mi volt eddig a legemlékezetesebb esemény,
aminek a lebonyolításában segítettél?

Nehéz kiemelni egy konkrét eseményt, hiszen
- Mi a HÖK legfontosabb feladata, vélemémindegyik más miatt volt emlékezetes. Mégnyed szerint?
is ami kicsit talán maradandóbb az a legelső
rendezvény volt, aminek a szervezésében én
Nem tudnék és nem is szeretnék kiemelni is részt vettem. Ez nem más, mint a 2009-es
egyetlen feladatot sem. A HÖK három alappillé- ÁJTK-CTK nap. Ezen kívül a Pesti Esti Cooltúra
re - érdekképviselet, a rendezvényszervezés és nevű rendezvényünk áll még közel a szívemhez.
a szociális ügyek - közül mindegyik egyformán Minden évben kétszer kerül megrendezésre ez
fontos, inkább időszakok vannak, amikor hol az a kétnapos budapesti kulturális kirándulás. Szeegyik, hol a másik kerül jobban előtérbe.
rencsére nagyon jók a visszajelzések, így örülnék, ha a jövőben is én lehetnék a rendezvény
egyik főszervezője.
BANKOVICS JOACHIM GÉZA
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489.

Médiakonferencia
Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke 2011. január 14-én ..Médiatudatosság és gyermekvédelem a digitális korban" címmel konferenciát szervezett a TÁMOP4.2.1/B-09/I/KONV-2Q10-0005 projekt támogatásával.
Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárás-

alapján és a lekérhető, fogyasztói igény szerint

jogi Tanszékén a Médiajog oktatása Dr. Gellén

megtekinthető médiaszolgáltatások kiskorúakra

Klára nevéhez kötődik, akiben a médiakörnye-

tekintettel történő szabályozását vette górcső

zeti változások, ezek lehetséges káros hatásai

alá az Európai Parlament és a Tanács Audiovi-

miatt fogalmazódott meg egy olyan konfe-

zuális médiaszolgáltatásokról szóló 2010/13/

rencia megszervezésének elhatározása, amely

EU irányelve és a 2011. január l-je óta hatá-

lehetőséget

lyos új médiatörvényünk tükrében. A jogszabá-

kínálna

a gyermekvédelem egy

hatékonynak bizonyuló eszközének megismer-

lyi háttér bemutatása után az előadó azokról a

tetésére. A konferenciára 2011. január 14-én

jogon túli eszközökről beszélt, amelyek a kis-

került sor „Médiatudatosság és gyermekvéde-

korúak magasabb szintű védelmét hivatottak

lem a digitális korban" címmel azzal a céllal,

szolgálni a digitális kor médiakörnyezetében.

hogy a résztvevők hiteles kutatási tapasztala-

Azaz a médiaszolgáltatók lehetőségeként az

tokra alapozott információkat kapjanak arról,

ön-és

hogy a tekintve a fiatalok ,,médiafogyasztását"

médiaműveltség kérdéskörével foglalkozott és

a digitális kor lehetőségei indokolttá teszik a

előadását akként zárta, hogy: Ahol véget ér a

médiaműveltség formális és informális oktatási

törvény, ott kezdődik az önszabályozás, illetve a
médiatudatosság.

keretek között történő elterjesztését.

társszabályozás,

illetve

a fogyasztói

A konferenciát Prof. Dr. Szabó Imre Karunk dé- A második előadó Prof. Dr. Kása Éva egyetekánja és Prof Dr. Szajbély Mihály az SZTE BTK mi tanár volt, aki Az infokommunikációs korKommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

szak gyerekei - pszichológiai jellemzők a XXI.

tanszékvezetője, egyetemi tanár nyitotta meg

század elején címmel tartotta meg előadását,

köszönetet mondva a szervezőnek, hogy felis-

amelyben a bemutatott kutatási tapasztala-

merve a konferencia témájának aktualitását és

tok. adatok ismertetésével arra kívánta felhívni

jelentőségét, meghívta a szakma nemzetközi-

a figyelmet, hogy a XXI. század gyermekének

leg is elismert és tapasztalt kiválóságait egye-

..elveszett" a gyermekkora. Az előadó ennek

temünkre. Mindketten reményüket fejezték ki,

egyik okát több szempontból is a média kínál-

hogy a nagy számban megjelent vendégek az

ta lehetőségekben, annak kibővült tartalmában

előadások

látja és véleménye alátámasztására a fiatalok

meghallgatása

után

ismeretekkel

gazdagodva nagyobb hangsúlyt fektetnek majd

,,médiafogyasztási" szokásait ismertette. A pro-

a média működésének gyermekekkel történő

fesszor asszony előadása összefoglalta azokat a

megismertetésére.

motivációs tényezőket, amelyek a fiatalokat a

A média különböző területeivel foglalkozó
előadók két blokkban ismertették kutatási ered-

ösztönzik, illetve megtudhattuk, hogy a gyer-

médiaeszközök egyre gyakoribb használatára
mekek az egyes igények kielégítésekor a TV-t
ményeiket. A felvezető előadást Dr. Qellén Klára vagy az Internetet, a számítógépet preferálják.
tartotta meg „Ahol véget ér a törvény ..." cím- Továbbá az előadó felhívta a figyelmet a genemel. amelyben azt fejtegette, hogy hol húzódik rációk közötti ,,technikai szakadékra", amely
a jog és a törvény határa a médiaszabályozás- jelentősen megnehezíti a szülői kontrollt. Tehát
ban. Az előadás a hagyományos, műsorrend a,,szülői mediáció" nagyfokú hiányosságot mukozony@hok.juris.u-szeged.hu
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dia Literacy Magyarország Egyesület elnökét,
Almási Qizellát hallhattuk. Előadását Métes tevékenységgel vagy technikai mediációval diaértés - Médiaoktatás - Médiatudor címkeretek közé lehetne szorítani a ,,médiafo- mel tartotta meg, amelyben a média literacy,
gyasztást" az előadó tapasztalata szerint. Az médiaműveltség fogalmának boncolgatása után
előadás utolsó részében arról hallhattunk, hogy megismertette a hallgatókat azokkal a képességyerekek tapasztalataik hiányossága és értelmi gekkel és készségekkel, amelyekkel a digitális kor
fejlődésük sajátosságai miatt gyakran nem ér- médiakörnyezetében élő embernek rendelkeznie
tik vagy félreértik a médiatartalmakat, amely kell. Elmondása szerint a médiaműveltség elfokozza a gyermekekre leselkedő veszélyeket és sajátításával a felhasználók a társadalom aktív
mindinkább szükségessé teszi a médiaoktatást állampolgárai lehetnek és olyan kritikus, kreatív
formális és informális kereteken belül.
képességeket birtokolhatnak, amelyek a tájékozott fogyasztói döntésekhez és a média megérA harmadik előadó személyében Dr. Pócsik téséhez elkerülhetetlenül szükségesek. Almási
Ilonát, a MediaSmart Hungary Oktatási Non- Gizella előadásában természetesen hangsúlyos
profit Kft. és a Reklámvilágszövetség Magyar szerepet kapott a Mediatudor oktatási program
Tagozatának elnökét köszönthettük, aki Mé- bemutatása, amely oktatási csomagjával kívánja
diapiaci tendenciák. Új kihívások és feladatok segíti a szülőket és a pedagógusokat a médiaéra kiskorúak védelmében, című előadásában téshez szükséges kompetenciafejlesztésben. Az
gazdasági oldalról, a globális világ médiapiaci előadó szerint a médiaértésnek különösen a rekjellemzőinek ismertetésével kívánta megvilá- lámok világában van kitüntetett szerepe, mert
gítani a kiskorúak védelmének kihívásait. Az az „áruvilág kicsi királyai" (ahogy a gyermekeket
előadó kutatási eredményei szerint napjaink- nevezi) már akkor is fogyasztóként vannak megban a televízió domináns szerepe továbbra is szólítva, amikor erre még éretlenek.
megmarad, de az Internet egyre inkább előtérbe
kerül, amely újszerűsége révén előnyei mellett
A konferencia záró-előadását az SZTE BTK
számos veszélyt, kockázatot rejt magában. Az egyetemi adjunktusa, Dr. Ivaskó Lívia PhD és
előadás rávilágított olyan médiapiaci, televíziós egyetemi tanársegédje, Mátyus Imre tartotszektort érintő változásokra, mint a televízió- ta meg Felkészülés és felkészítés a tudatos
nézésre fordított idő jelentős megnövekedése médiahasználatra címmel. Az előadás első
és a választható csatornák megsokszorozódása. részében Dr. Ivaskó Lívia szintén alátámasztotAz előadó felhívta a figyelmet arra az aggoda- ta. hogy napjainkban komoly kihívással találja
lomra okot adó adatra, hogy 2009-ben a 4-17 magát szemben a felnőtt társadalom, mert a
éves korosztály napi 178 percet töltött a TV technikailag fejlett világban a fiatalokat olyan
képernyő előtt természetesen az esetek nagy ré- ismeretekkel kell „felvérteznie", amelyekkel
szében egyedül és ennek során elsősorban a két önmaga sem mindig rendelkezik. A mai gyerországos kereskedelmi szolgáltatóra és a gyer- mekek egy időben, párhuzamosan többféle mémekcsatornákra esett választásuk. A gyermekek diaeszközt használnak, azaz „many-to-many"
„médiafogyasztási" szokásainak ismertetése kommunikációs rendszerben töltik idejük nagy
után Dr. Pócsik Ilona is előadása záróakkordja- részét károsítva ezzel saját agyműködésüket
ként a családok és a gyermekek számára történő és egészséges fejlődésüket. Érdekességképp
ismeretterjesztést hangsúlyozta a törvény- és Dr. Ivaskó Lívia beszámolt egy olyan program
etikai kódexek megalkotásával történőaktív sze- eredményéről, amelyben a fiatalok egy napig
el voltak zárva a médiától, azaz nem használrepvállalás igénye mellett.
hattak Internetet, mobiltelefont, televíziót.
Az előadó elmondása szerint a résztvevők az
A második blokkban először a Mediatudor
első 8 órában „igen nagy szenvedésen" estek
oktatási program projektvezetőjét és a Mesorán annak ellenére, hogy időkorláttal, együt-
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keresztül, de később rájöttek arra. hogy van

és lehetőséget kínáló médiaeszköz újdonsága

más lehetőség is a szabadidejük eltöltésére,

miatt nagy hangsúlyt kellene fektetni a felkészí-

így sétálni mentek, beszélgettek, könyvet véve

tésre fiatalok és idősebbek körében egyaránt, de

a kezükbe olvasni kezdtek, tehát olyan progra-

a felkészítés igen komoly kihívást jelent a tech-

mokkal töltötték el a napot, amelyek a fiatalok

nika gyors fejlődése miatt. így az előadó méltán

életében egyre jobban háttérbe szorulnak. Az

tette fel a kérdést: Felkészülhetünk-e / felkészít-

előadás második részében Mátyus Imre először

hetünk-e bárkit arra, ami már itt van vagy még

a médiakörnyezeti változásokról szólt, majd

csak nem is látjuk előre?

felhívta a figyelmet az oktatása során gyakran
tapasztalt problémára, amelyet „kontextusok

Ezen kétségeket, némi félelmet generáló zárás
után a vendégeken az elhangzott információk
2.0 által teremtett lehetőségeket ismertette, miatti megdöbbenés volt látható és talán megamelyek közül a digitális önkifejezést, az „on- jelent bennük a tettre való elszántság egy-egy
line önreprezentációt" emelte ki utalva azokra a csírája. Az elgondolkodtató és cselekedetre
veszélyekre, amelyeknek a fiatalok kiteszik ma- ösztönző előadások végén Dr. Gellén Klára meggukat online megjelenésükkel. Mátyus Imre is köszönte az érdeklődő hallgatóságnak, hogy jehangsúlyozta az Internet, a számítógép pozitív lenlétükkel megtisztelték a konferenciát, továboldalát és véleménye szerint a gyermekeket már bá jövőbeli közös gondolkodásra, párbeszédre
csak azért sem ajánlott attól eltiltani, mert az sarkalta őket.
összeomlásaként" definiál. Ezt követően a WEB

a mai világban a kortárs közegből való kiszoru-

DR. BAKOS ESZTER

lást jelenté. Ugyanakkor a megannyi tartalmat

Egészségnap

Here we come!

A Rotaract Klub Szeged március elsején Egész- egyelőre meglepetés, de annyit elárulhatunk,
ségnapot szervez a József Attila Tanulmányi és hogy egy szegedi sportoló társaságában fogsz
Információs Központban. A rendezvény kere- részt venni a véradásban! Az esemény által
tében az egyetemisták vért adhatnak, valamint szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a Szegedi
lehetőség nyílik vérnyomásmérésre, vércukor- Tudományegyetem minél jobban szerepeljen a
szint-mérésre, testzsír-százalék mérésre, öreg- felsőoktatási intézmények között meghirdetett
ség szimulátor kipróbálásra, valamint megtud- éves véradó versenyen.
hatják azt is, hogy milyen prevenciós módszerek
állnak rendelkezésre az egyes betegségekre voMindenkit szeretettei várunk és reméljük,
natkozóan és hogy ilyenkor mit tanácsolnak a hogy minél nagyobb létszámban fogunk megje-

szakértők. Az érdeklődők hasznos táplálkozási
és életvezetési tanácsokat is kaphatnak. Különösen a véradók figyelmét szeretnénk felhívni
a március l-ére! Nem baj, ha még sosem adtál
vért, itt a lehetőség, hogy megtedd és hogy
ezen nemes cselekedet által megmentsd valakinek az életét! A bátor jelentkezők olyan

lenni és részt venni a rendezvényen!

ajándékokban részesülhetnek, mint pl. belépő a
mórahalmi fürdőbe vagy egy népszerű szegedi
szórakozóhelyre, Red Bull energiaital, valamint
hidegétkezési jegy. Díszvendégünk is lesz, ami
kozony@hok.juris.u-szeged.hu
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Érdeklődő

DR. BOBVOS PÁL
tanszékvezető, egyetemi docens

I. Elgondolkozott azon, hogy a jogi

Megfordult a fejemben, hogy tanár leszek, esetleg orvos

pálya helyett valamilyen más szakmát
választ középiskolás évei után?

Azt tudtam, hogy a tanárok nem keresnek valami jól. az
orvosin pedig óriási volt a túljelentkezés. Az akkori kézilabda
edzőm párja joghallgató volt, néhányszor vele tartottam
Szarvasról Szegedre, ezért tudtam, hol van a jogi kar, s ha
ide felvételizek, nem kell útbaigazítani... Egyszóval fogalmam sem volt a döntés meghozatalakor, hogy miről szól a
jogi szakma.

2. Miért d ö n t ö t t végül a j o g mellett?

3. A szakterületén kívül mely jogágak
érdeklik leginkább és miért?

4. A z oktatás mellett végez valamilyen
gyakorlati jogászi tevékenységet?

+ 1 kérdés: M i n nevetett utoljára önfeledten?

A civiljog érdekel és annak is a gazdasági része. Miután
mindig is gyakorlatias jogász voltam, s mert az ún. gazdasági jog elméleti megalapozása nagyjából végzésem körül
kezdődött, továbbá mert van némi közgazdasági affinitásom
is. a megszerzett gazdasági ismereteket könnyen alá tudtam
vetni a praktikum próbájának. Erre igen sok lehetőségem volt
az első Ct. hatályba lépésétől kezdődően.
Egészen a legutóbbi időkig meglehetősen nagy ügyfélkörrel
rendelkező ügyvédi irodát vittem.

Gondolkodtam rajta, de nem jut eszembe. Azt tudom,
hogy mosolyogni sokszor, önfeledten nevetni csak ritkám
szoktam. Analizáló típus vagyok, nem igazán szeretem a
hasra eséses. tortadobálós jeleneteket. Ám megesett már.
hogy igaz nevetéssel nevettem, méghozzá úgy. hogy semmi
tréfás nem történt sem velem, sem körülöttem, hanem
valami olyan történt (játékban, sportban, szerelemben...),
ami boldoggá tett. Na és persze szeretem megmosolyogni
saját magam...

kozony@hok.juris.u-szeged.hu
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Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék

D R . BEZDÁN A N I K Ó

D R . FARKAS C S A M A N G Ó E R I K A

tanársegéd

tanársegéd

A középiskola után nem gondolkoztam más szak-

Már 2. osztályos gimnazista koromban eldöntöt-

mán. csak később jutott eszembe, hogy talán orvos

tem. hogy jogi pályára fogok jelentkezni. Innentől

is lehettem volna, hogy segíthessek másokon. A

kezdve tudatosan készültem a felvételire, a felvételi

középiskola harmadik osztályában már határozott

tárgyakat részesítettem előnyben. Olyan elszánt

volt arról az elképzelésem, hogy feltétlenül a jogi

voltam, hogy az érettségi előtt a jelentkezési lapon

pályán szeretnék továbbtanulni.

csak egyetlen helyet jelöltem meg, a Szegedi Tudományegyetem Jogi Karán a nappali jogász képzést.
Ha elsőre nem sikerült volna felvételt nyernem,
akkor egy éves kihagyás és ismételt felkészülés után
újra próbálkoztam volna. Szerencsére erre nem volt
szükség. így más szakmán nem is gondolkoztam.

Úgy gondoltam, hogy ezt a témát jól meg tudom

Egyrészt a felvételi tárgyakat szerettem a

majd tanulni, mivel tanulni mindig is szerettem.

gimnáziumban. Felvételizni történelemből, illetve

Bíztam a képességeimben. A szüleim is támogattak

magyar nyelv és irodalomból kellett. Másrészt

a választásom kapcsán, de soha nem szóltak abba

szimpatikus volt ez a pálya, már amennyit

bele, hogy mit válasszak, még javaslat szintjén sem,

akkoriban érzékeltem belőle. Sajnos a családi

Ők maguk pedig teljes más területeken dolgoztak.

körömben nem volt jogász, lehet éppen ezért

Ezen felül feltétlenül Szegeden szerettem volna

választottam.

továbbtanulni, így a jogi karok közül az akkor is
híres szegedi kart választottam, jelöltem meg első
helyen.
A civilisztika érdekel leginkább. A körébe tartozó

Vannak olyan jogágak, melyek különösen távol

jogterületek sok esetben nem nélkülözik a gyakorlati

állnak tőlem, ezeket hallgató koromban sem

kérdések megoldását is. amit mindig kihívásnak tar-

kedveltem nagyon. Azon területek, melyekkel nem.

tottam. Szeretek sokat gondolkodni és elmélkedni is

vagy ritkán találkozom a hétköznapokban, nem

az előkerülő problémák kapcsán. így a megoldások

állnak érdeklődésem középpontjában. Nem tudnék

sok esetben olyan jó élményt nyújtanak, mint egy

kiemelni egyet sem, mindig az érdekel, amire éppen

rafinált matekfeladat.

a munkámhoz, vagy egyébként szükségem van.

Korábban többet dolgoztam a gyakorlati életben

Igen. végzek. Eseti jogi megbízási tevékenységeket

is, de jelenleg a kisfiam és az egyetem tölti ki nagy

és szakértői tevékenységet. A gyakorlatban

részben a mindennapjaimat.

tapasztaltakat próbálom az oktatásban is
hasznosítani, és természetesen fordítva is igaz ez.

Ha tehetem szeretek színházba járni és néha mo-

Altalánosságban jókedvű és vidám vagyok. Baráti

ziba is. Két ilyen emlékezetes élményem van ezzel

társaságban néha előkerülnek régi történetek,

kapcsolatban a közelmúltból. Az egyik: budapesti

melyeken jókat lehet nevetni. Hétköznapokon

Madách Színház - Sors bolondjai c. darabja, vala-

a humoros emberek, szituációk is meg tudnak

mint a másik egy filmélmény címe: Másnaposok. Itt

nevettetni.

jut eszembe egy másik filmből való részlet, aminek
Bakancslista volt a címe, hogy: „sírva nevetni". Ez
jelenti számomra az önfeledt nevetést.
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Körkérdés
1. Figyelemmel kíséred a magyar soros elnökséget? Miért (nem)?
2. Mit gondolsz a Valentin-napról?
3. Eddigi tanulmányaid alatt melyik volt a legnehezebb tárgyad?

§1

Papp Nóra, Jogi asszisztens I

KOVÁCS BALÁZS, JOGÁSZ, I.

1. Nem. mivel más az

1. Igen, mert hazánk

érdeklődési köröm.
2.

Számomra

leges

alkalom.

látja el az elnöki posztot,
s fontosnak tartom, hogy

különViszont

tájékozott legyek.

nem CSAK Valentin-na-

2. A szerelemesek ün-

pon kell emlékeznünk a
szerelemre. Eddig minden

alkalommal kaptam a barátomtól egy szál vörös
rózsát; bevallom sikerült

eltalálnia az ízlésem.

3. Európai alkotmány- és jogtörténet.

3. Tanulmányaim során a pénzügyi-, adó-, illetékjog volt a legnehezebb tárgy. Úgy gondolom,

Simon Emese, Jogász I.

hogy ennél a tárgynál lényegesen több idő kellett a felkészüléshez, mint általában.

1. Figyelemmel kísérem,
nagyon kíváncsi vagyok
rá. hogy mit fogunk tudni
kihozni ebből a fél évből.
Mindig is érdeklődtem
az Eú iránt, és egy nagy
lehetőségnek tartom a
soros elnökséget.

Tajti Dávid, Jogász II.
1.

A

megnyitó

nepséget

ün-

megnéztem

a TV-ben. azon kívül a
híradóból követeltem az

2. Nem szoktam megünnepelni,
mert nem

eseményeket.
2. Nagyon utálom a Valentin-napot.
3.

Római

jog

2-vel

szenvedtem a legtöbbet.
f

ugyanakkor a legérdekesebb is ez.volt.

igazán hiszek az ilyen „szeressük egymást egy
napon"- dolgokban. Szerintem sokkal többet ér.
ha spontán éreztetjük egymással azt, amire ezt
az ünnepet kitalálták, és nem azért, mert ezen a
napon mindenki azt csinálja.
3. A fizika a középiskolában. Mindig is távol
állt tőlem ez a tudomány, és ugyan az egyetemi
tárgyak nehezebbek és összetettebbek, de ami
érdekel, azt sokkal könnyebben meg tudom ta-

J

nulni ©.
MIKLÓS DALMA
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Dánia, AlESEC-es szemmel
-beszélgetés Simon Alexandrával, dániai kalandjairól
A jogászhallgató lány az első héten helyi és
nemzetközi non-profit szervezetek képzésein
vett részt, megtekintette a főváros nevezetességeit és megismerkedett a 10 másik gyakornokkal. Erről így mesélt:
„Az első koppenhágai hét a városnézés ideje volt. aminek keretében szinte a fél várost
sikerült gyors tempóban felölelnünk. Este sem
pihentünk

meg,

belevetettük

magunkat az

Egy hóeséses délutánon találkoztam Szand-

éjszakai életbe: egyik este például a Tivoli Vi-

rával, aki gondolatban északra, még hidegebb

dámparkban való hullámvasutazás után útba

helyekre kalauzolt el. egészen Andersen és a

ejtettük a dán Oktoberfestet, ahol egy norvég
üzletemberekből álló társaság az egész csapatot

Vikingek hazájáig.

vendégül látta standard kétliteres korsókból álló
„Tavaly szeptemberben csatlakoztam az AIE-

sörfogyasztásra. Ezután jött a következő állo-

SEC-hez, ahol az ide érkező gyakornokokkal és

más, egy görög AlESEC-es srác szülinapi bulija

céges kapcsolattartással foglalkozó teamhez ke-

- itt pedig egy Dániában tanuló honfitársammal

rültem. A szervezetben eltöltött kilenc hónap

futottam össze pár szó erejéig. Az éjszaka végül

alatt egy fülöp-szigeteki lány útját is egyenget-

egy brazil házibuliban ért véget (Andreh és Leo.

tem. aki itt Szegeden töltött jó néhány hetet,

a brazil vendéglátóim rendeztek egy bulit a la-

az AIESEC jóvoltából, és közreműködésével. Mi-

kásunkban aznap este). Soha rosszabb estét!:)"

vel benne voltam a szervezésben, és mindig is
nagyon érdekelt az önkéntesség, elhatároztam,
hogy jómagam is részese leszek egy ilyen jellegű
nemzetközi élménynek."

A projekt ideje alatt párosával járták be Dánia
legkülönbözőbb pontjait.
„Én azonban egyedül utaztam. Talán ez volt
az első kihívás: ott volt a kezemben a vonatjegy

Az AlESEC-es vizsga teljesítése után, fő prio-

és a pénz, de semmi több. Egyedül kellett neki-

ritásként Dél-Amerikába szeretett volna kijutni

vágnom Dániának, ami riasztónak tűnhet életed

beszélgetőtársam, de végül mégis Dánia mellett

első hosszabb külföldi utazásán, de szerencsére

döntött.

az AlESEC-es tapasztalatom magabiztosságot

„ A skandináv régió mellett az szólt, hogy

adott. Igy utólag egyáltalán nem bánom, hogy

jogászhallgatóként ott jobban fel tudtam hasz-

így alakult - miután hazajöttem abban is segí-

nálni az egyetemen már megszerzett tudást,

tett, hogy bármilyen felmerülő problémát sokkal

ugyanis a munkaköri leírásom úgy szólt, hogy

könnyebben meg tudjak oldani."

különböző speciális dán iskolákban (Efterskole)
kellett tréningeket tartanom az interkulturális
dialógus jegyében, illetve emberi jogok, kulturális integráció, rasszizmus témakörökben."

Ami
gyakornoki
feladatait
illeti:
„Az
elsőEfterskole Clamsbjergben egy nemzetközi specializációjú intézmény volt. ahol három
hetet töltöttem el román nemzetiségű partnerem társaságában, akivel közösen tartottuk
az előadásokat. Velem egyidős ő is, így hamar

kozony@hok.juris.u-szeged.hu
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megtaláltuk a közös hangot, ami segített abban,

iskolában egy nemzetközi hét lebonyolításában

hogy a játékos feladatokkal ismertethessük meg

segítettünk, majd a hét lezárásaként egy gálát

a diákokkal (akik a világ nagyon sok pontjáról ér-

nyitottunk meg, ahol 10 országot prezentáltak

keztek (pl. Ausztrália, Grönland, Németország,

a csapatok. Én értelemszerűen a magyar csapa-

Svédország. Thaiföld)) a különféle emberi jogi és

tot navigáltam, aminek része volt magyar ételek

kulturális különbségekből fakadó problémákat.

sütése-főzése, a történelemről, sportról tájé-

A második iskola Jütlandon volt, ami egyben
személyes kedvencemmé nőtte ki magát. Az iskola hallássérült gyerekekkel foglalkozik, de nem
akármilyen módon. Egy olyan felszereltségü

kozódás, stb.. Minden országból érkezett egy
képviselő, volt spanyol táncegyüttes, az EU-s
országokból sportolók, sportközvetítők.
A következő hetekben vonattal körbeutaztuk

épületet kell elképzelni, amely minden pont-

Dániát,

jában a hallássérült diákokat segíti. Ami pedig

ba, ahol az AlESEC-es bizottsági tagokkal és

szinte hihetetlen, hogy az adók magas szintje

az Efterskole-k képviselőivel értékeltük az első

miatt a fejlett technológiához mindenki ingyen

generációs projektünket. A visszajelzés nagyon

jut hozzá. így lehetséges az. hogy a teljesen si-

pozitív volt: az iskolák nagyon megkedveltek

ketnek született gyermekek egy olyan műtéten

minket és szeretnék folytatni ezt a projektet.

esnek át. melynek során egy hangokat generáló

Én és a román társam ajándékot is kaptunk az

agyimplantátumot ültetnek be a kisgyermekek-

iskoláktól, ami szerintem a pozitív vélemény

nek. Ez a műtét teszi lehetővé számukra azokat

kifejeződése.

a képességeket, amelyek másoknak természetesek: a hallást és a beszédet. A készülék következtében kicsit lehet, hogy gépiesen beszélnek,
de ez nem feltűnő. Egymás között jelbeszéddel
illetve szájról olvasással kommunikálnak, de
bámulatos, hogy nemcsak dánul, hanem angolul is perfektül beszélnek. Emellett hangszeren
is kiválóan játszanak. Csodálatos érzés hallani
őket. Arról nem is beszélve, hogy ők voltak a
legnyitottabbak, és az iskola kötött programjain
kívül is szerveztünk közös programokat velük.
Az oktatás úgy zajlik, hogy minden héten más
témakör kapcsán vannak projektmunkák, amikor
is a témához kapcsolódó előadásokat hallgatnak
reggel 8-tól este 6-ig. Annak ellenére, hogy mi
is talpon voltunk velük egész nap, este az igazgatóval tartott egyeztető megbeszélések után
még játszottunk valamit a gyerekekkel, vagy
zenéltünk, vagy ha este már nem jutott rá idő,
reggel együtt futottunk velük.

majd visszaérkeztünk

Koppenhágá-

Meg kell még említenem koppenhágai élményeim is: minden gyakornoknak - akik a világ
különböző pontjaiból érkeztek (Szicília, Brazília.
Bulgária, Szingapúr. Románia. Szerbia. Horvátország) - volt egy saját hostja. Én egy olasz
lánnyal együtt két brazil srácot kaptam, akikhez
hasonlókkal még soha nem találkoztam. Nagyon kevés ilyen jószívű, kedves, jóakaratú emberrel találkozta eddig: még arra is hajlandóak
voltak, hogy este I l-kor vacsorát készítsenek,
illetve hogy a munkahelyükről eljőve segítsenek
nekünk. Segítettek a napjainkat megszervezni,
bulizni jöttek velünk, etettek-itattak mindennel,
mi szem s szájnak ingere. A végére az összes
gyakornok

annyira

összehaverkodott

velük,

hogy mindannyian nálunk akartak lakni:)."
Szandra az északi országban megdöbbentő
tapasztalatokra is szert tett: „Dániában nagyon
nagy meglepetésként ért, hogy nagyon sokan beszélnek tökéletesen angolul. Volt. hogy

Ezután a nagyon intenzív hét után kerültünk el

egy 70-80 éves asszonyt szólítottam meg és

a harmadik, strueri iskolába, ahol 10-ből nyolc

ő is folyékonyan beszélt. Az is szinte magától

gyakornok tartózkodott egyszerre. A sportsza-

értetődő, hogy az ötéves kisgyermek is nem

kos iskola meglehetősen konzervatív volt. a fiúk

csak hogy érti, de beszéli is az idegen nyelveket.

és lányok külön laktak. Mi gyakornokok kaptunk

Ez óriási segítség egy olyan országban, amely-

egy külön apartmant. Nagyon összeszokott lett

nek hivatalos nyelvét nem beszéled."

a csapat, és bulizni is jutott időnk. A közeli helyi bizottságban is bemutatkoztunk. Ebben az
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Beszélgetésünk végére bebizonyosodott számomra is, megéri külföldi szakmai gyakorlatra
menni.
„Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy merjen belevágni egy hasonló kalandba, mert olyan
élményeket és tapasztalatokat szerezhet, amit
nem tanítanak iskolapadban, és olyan barátokat
szerte a világban, akiket később bármikor meglátogathat. Mi például még ma is ugyanolyan
intenzíven tartjuk egymással a kapcsolatot,
mintha kint lennék."- tette hozzá Szandra.
MIKLÓS

DALMA

Híres magyar találmányok
A világon bárhol találkozhatunk magyarok-

József nevéhez a tömeggyártás megvalósítása.

kal. Ha nem is személyesen, de találmányaik,

Jendrassik Györgyhöz a kis teljesítményű és

életművük révén biztosan. A világ minden ré-

súlyú dízel és gázturbina, valamint az általa

szén használnak olyan hétköznapi tárgyakat,

tervezett motorokkal meghajtott motorvonatok

amelyekről a legtöbben nem is tudják, hogy

és sínautók feltalálása fűződik. Galamb József

magyarok találták fel őket, illetve magyarok által

emellett a Ford T-modell megalkotójaként vált

váltak ismertté. Sokszor azonban mi magyarok

ismertté.

sem tudjuk azt, hogy mennyi mindent adtunk a
világnak. Olyan használati eszközöket, amelyek

A levegő első ura minden bizonnyal Schwarcz

nélkül talán elképzelhetetlen lenne az életünk.

Dávid volt - bár a léghajózást nem az ő nevé-

Gondoljunk csak a golyóstollra, a televízióra, a

hez kapcsolja a világ. Pedig Schwarcz találta fel

gyufára vagy a Rubik-kockára.

az alumíniumból készült léghajót, amely mégis
Zeppelin által vált ismertté. Kármán Tibor szinA

közleke-

tén a levegőben kísérletezett: a hangsebesség

désben Kandó

feletti repülés és a korszerű rakétatechnológia

Kálmán

nevét

egyik meghatározó kutatója volt. Az alapkuta-

elsőként

tások területén mások mellett Jedlik Ányos al-

kell

említeni,
a

aki

fázisváltós

villamos

von-

tatás

felta-

lálójaként

és

megvalósítójaként ismert. Találmányát először
Olaszországban hasznosították:

itt építették

meg a világ első. Kandó Kálmán módszerét alapul vevő villamosított vasútvonalát. A közlekedés másik forradalmasítója Bánki Donát, aki a
gépkocsik máig nélkülözhetetlen alkatrészét, a
porlasztót fejlesztette ki. Találmányát az 1900as párizsi világkiállításon mutatták be. Galamb

kotott maradandót: Siemenst megelőzve épített
dinamó-elektromos motort, és az ő nevéhez
fűződnek a szódavízgyártó gép tervei is. Neumann János a számítástechnika alapjait rakta le.
egyebek között azzal a híres következtetésével,
hogy az agy nem a számítógép nyelvét használja. A Neumann-elvek a mai napig meghatározó
jelentőséggel bírnak a számítástechnikában.
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjat kapott a
C-vitamin izolálásáért, s a citromsavciklus felfedezésében is jelentős szerepet játszott. Szilárd
Leó nevéhez a nukleáris láncreakció fűződik. Az
atomreaktor terveinek megalkotója sosem gon-
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dolta volna, hogy találmányát később háborús

A 2010-es év nagy találmánya, a 1eonar3do'

célokra használják majd. 1940-ben küldte el az

Rátái Dániel nevéhez fűződik, s egy régi problé-

atomreaktor leírását és a szabadalmat később

mára, a háromdimenziós kijelző megvalósításá-

egy dollárért vásárolta meg az Egyesült Államok

ra kínál megoldást. Simonyi Károly itt a W o r d és

kormánya.

az Excel, valamint az Excelt megelőző Multiplan
fejlesztését vezette. Jelentős elméleti és gyakor-

A z 1900-as évek elején polgáriasodé Magyarország egyre újabb és újabb használati tárgyakat
élvezhetett. Irinyi János a gyufával ajándékozta
meg a

háztartásokat,

biztonságosabbá

téve

ezzel a nyílt láng használatát. Puskás Tivadar
közelebb hozta egymáshoz az embereket azzal,
hogy feltalálta a telefonközpontot és a telefonhírmondót.

Korda

Dezső a forgókondenzátor

feltalálójaként vált ismertté, míg a villanykörtének nevezett Wolfram-szálas izzó a Tungsramlabor kutatóinak, Just Sándor. Hanaman Ferenc
és Bródy Imre munkájának eredménye.
A

félautomata

fényképezőgépeket

lati eredményeket ért el az alkalmazások hordozhatóságát megkönnyítő ún. „virtuális gép"
technológia területén.

Ő vezette be a Micro-

softnál az objektumorientált programozást és
kifejlesztette a magyar jelölést a változók megnevezésére. Várkonyi Péter és Dr. Domokos Gábor. a BME Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és
Tartószerkezeti Tanszékének oktatói fedezték fel
ezt a különleges tulajdonságú háromdimenziós
testet, a „Gömböcöt". Specialitása, hogy összesen két - egy stabil és egy instabil - egyensúlyi
helyzete van.

és

A felsorolást még sokáig lehetne folytatni, hi-

filmfelvevőket ugyancsak magyarok - Mihályi Jó-

szen a történelem, a tudomány és a művészet

zsef és Riszdorfer Ödön - alkották meg elsőként.

minden területén kiváló magyarokat találunk.

Mihályi fényképezőgépét az 1939-es N e w York-i

A lista szerencsére folyamatosan bővül, ezzej,

világkiállításon be is mutatták. Mihály Dénes a

adva újabb találmányokat és fontos h a s z n ö K i

hangosfilm és a televízió ősének a feltalálója. A

eszközöket a világ számára.

gyakorlatban használt színes televíziónak is magyar tudós a szülőatyja. Goldmark Péter Károly.

y ö f

http://www.youtube.com/watch?u«ffmz8Ni
9z04M£rfeature=player_embedüL'd

A golyóstollat Bíró László József szabadalmaztatta. Gestetner Dávid a sokszorosító papírt, a

HEVES-HO^^NN

DOROTTYA

stencilt vezette be a köztudatba. Gábor Dénes
pedig a holográfia feltalálója.

Otthoniként itthon
A vajdasági Z e n t á n születtem, ami legújabban épp Szerbiához tartozik. N e m volt ez mindig így. Életem első húsz évét négy különböző országban t ö l t ö t t e m , anélkül hogy bárhova
is költöztem volna. Volt, hogy a név változott, volt, hogy a terület, kivételesen mindkettő.
M o s t gyakorlatilag nem is lehet tudni, hogy mekkora az ország. A z t á n egyszer csak egy újabb
országban találtam magamat, Magyarországon. N o , ide már én jöttem, tanulni.
Többen megkérdezik: hogy-hogy itt? A válasz

többek

között

óvódás

gyerekeknek

hirdették

egyszerű: mert itt lehet magyarul (előadást hall-

egy elég nagy vásznon a katonai és a rendőr-

gatni. vizsgázni stb.). A z meg csak megerősít

akadémiát. Valószínűleg már elkezdődött az új

döntésemben, hogy jártam a Vajdaság nagy-

nemzedék kiképzése Rigómező (Koszovó) visz-

nagy egyetemén, az Újvidéki Egyetemen láto-

szafoglalására. A másik dolog, ami felkeltette a

gatóban. Először egy nyílt napon voltam, ahol

figyelmem, egy bábu volt, amin ki lehetett pró-
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bálni, vajon milyen is lehet fogorvosnak lenni.

Egy ismerősöm mellé egyszer odaült egy idős

Hát micsoda ötlet? Szinte láttam magam előtt,

hölgy, de ő rövid időn belül felkelt. Úgy döntött,

amint a tanácstalan gimnazista betömi a lyu-

jobb állni. Meg is kérdeztük, mi a gond. Ő ré-

kat a Barbi baba fogán, és hírtelen felkiált: anyu,

mült hangon válaszolt: „hát beszélgetni akart!"

apu fogorvos leszek!

(mármint a kofa).

Azóta is voltam ám ott. Ekkor láttam, hogy

Egyszer egy néni közölte, hogy mérte a vér-

az egyetem falain nem Újvidék Somló Bódogjai

nyomását, és nem volt. Már kezdtem félni, hogy

vagy Zsögöd Benői virítanak büszkén, hanem

megharap valakit, és mire odaérünk, az egész

Pókember és Superman. Arról nem is beszél-

busz élőhalott lesz.

ve, hogy pávákat neveltek az udvaron. Talán

Amúgy nem csak busszal lehet ám menni!

az egyetlen pozitívum, hogy ott van egyetemi

Három fickó ugyanis szabályosan vadászik a

menza (és nincsenek beugrós vizsgák).

potenciális utasokra, mielőtt felszállnának a

Sokan kérdezik tőlem, milyen gyakran járok

buszra, vagyis a buszállomáson szedik össze a

haza. A válaszom: hetente. Ekkor döbbenet lesz

népet. Ezzel csak az a gond, hogy megint nem

úrrá orcájukon, és így folytatódik a párbeszéd:

marad más alternatíva, mint a fél egy meg a

- Igen?

kettő óra.

- Igen.

Ugyanakkor

nem csupán az utazás teszi

- És hány órát utazol?

csodálatossá a vajdasági magyar egyetemista

- Általában másfelet.

életét. Van egy hely. amit mindnyájan mélyen

- Mégis hány kilométerre laksz?

a szívünkbe zártunk. Ez pedig az idegenrendé-

- Közúton kb. 50-re. légvonalban meg úgy 30-ra.

szet, ami hivatalos nevén Bevándorlási és Ál-

- De hisz én háromszor annyit utazok, pedig

lampolgársági Hivatal, de mi csak idegengyűlölő

Magyarországon élek.

hivatalnak hívjuk.

- Hát nem is én húztam meg a határt.

Ott mindig nagy a nyüzsgés, tele van élettel. A

S ilyenkor a diskurzus egy mosollyal zárul.

társaság 70% vajdasági vagy kárpátaljai, a ma-

Az út egyébként tényleg nem vészes. Két

radék pedig ázsiai. Vagyis a túlnyomó többség

olyan szépséghibája van, ami igencsak plaszti-

magyar egy magyarországi idegenrendészeten.

kai műtétre szorulna. Az egyik a határ, a másik

Egyszer mikor egy afroamerikai fiatalember

a járatok mennyisége. Az utóbbi az előbbi kö-

sorra került, az ügyintéző hölgy így szólt hozzá:

vetkezménye.

- Na <fütty> meg! Má' te se beszé'sz magyaru'?

Ami a járatok számát illeti, Szegedre naponta

Volt egy másik eset, mikor egy tádzsik (vagy

két busz indul. Az egyik reggel hétkor, a má-

valamilyen hasonló közép-ázsiai nemzetiségű)

sik este ötkor. Visszafelé pedig fél egykor és

kisgyerek

kettőkor van járat. Igazi „bőség zavara" érzés.

aminek az apja teherautó volt, az anyja félig

egy

olyan

játéklénnyel

játszott,

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy pénteken-

bohócmajom, félig teknős, és még madzag-

ként két busz indul vissza fél egykor, Szegedre

vér is csörgedezett az ereiben. Mivel a poszt-

pedig három busz jön vasárnap. Előfordul, hogy

szovjet gyerkőc gyermeki elfoglaltságnak egy

így is állni kényszerülünk, aztán gyalogolhatunk

igen idegesítő változatát választotta, az egyik

a határon. Érdekes volt megtapasztalni, hogy az

ügyintéző dühösen ugrott ki a pult mögül rá-

a kis piros csík a térképen milyen hosszú táv. ha

förmedve:

két lábon kell megtenni.

- Hagyod abba, de rögtön!

Az előbbi problémákat leszámítva azonban

Hm. Biztos értette a gyerek, hiszen minden

nincs nagy gond a buszozással. Fontos azért,

harmadik tádzsik (esetleg kirgiz) beszéli ékes

hogy találj jó ülőtársat. Ha nem találsz ismerőst,

anyanyelvünket. Valamiért mégsem kezdett el

fogj ki egy szemrevaló lányt, mert különben egy

jobban viselkedni. Lehet, hogy csak a dackor-

nagymama mellé kerülhetsz, aki kikérdezi az

szakát élte?

életed, és elmeséli az unokájáét.
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A helyzet igazi iróniáját az adta, hogy utol-

Egyszer egy ismerősöm valami tanyán bulizott,

só alkalommal még a Nemzeti Együttműködés

és a derék „szomszédok" kihívták a rendőröket,

Nyilatkozatát is kitűzték a falra, amin az állt,

mert túl hangos volt a zene. azok pedig min-

hogy

Rendszere

denkit igazoltattak. Amikor a haverom átadta a

minden magyar számára nyitott, egyaránt ré-

jugoszláv útlevelét, a rendőr így reagált: „Maga

szesei a határon inneni és túli magyarok". Va-

román? Vagy mi?".

„a

Nemzeti

Együttműködés

lahogy akkor nem ezt éreztem. Igaz, az állampolgársági törvény módosítása miatt már csak
egyszer, utoljára kell elmennem „arra" a helyre,
úgyhogy tényleg igazságtalan lennék, ha bántanám a kifüggesztetőket.
kezel (Szakmai kitérő: ami azért nem feltétlenül
igaz. hisz például az én képemet is be lehetne vágni a státustörvény személyi hatályának
ráadásul, ha a jogalkalma-

zást is a jog rétegének tekintjük, akkor minden
bizonnyal

megállapítható,

mindig is előnyben
nem

magyar

hogy

részesített

külföldiekkel

a

gyakorlat

bennünket a

szemben.

Például

az utolsó években szerbek igen nehezen kapták meg a vízumot.), akkor vajon ténylegesen
idegenként kezelnek-e Magyarországon? A válaszom: én ezt nem tapasztaltam. Lehet, hogy
ez egyrészt azért van. mert egy jogi egyetemen
mégiscsak jártasabbak az emberek a történelemben az átlagnál, vagy egyszerűen csak az
ún. önbeteljesítő jóslat miatt tudat alatt direkt
elkerülöm az olyan embereket, akik kinéznének,
egyszerűen azért, mert az az alaphozzáállásom,
hogy elfogadnak. Sőt! Személy szerint inkább
pozitív

érdeklődést

régiókból jött!) nemzettársat. Sose románozzatok, szlovákozzatok, szerbezzetek, ukránozzatok stb. le egy határon túli magyart, különösen

Felmerül a kérdés, hogy ha a jog idegenként

illusztrációjaként,

Egy alapszabály, aminek betartására megkérnék minden belhoni (de akár más határon túli

tapasztalok

a

környezet

részéről, ritkábban egyszerűen közönyt, de kinézést sosem. Bár hallottam rémtörténeteket.

ne előtte. Valamilyen különös oknál fogva úgy
működünk, hogy ez eléggé lesújt bennünket.
Nem elég, hogy ezáltal a csoportunk tagjai kiközösítenek bennünket, hanem pont azokkal
azonosítanak,

akikkel

„szemben"

határozzuk

meg magunkat. Amin leginkább kiborulok, mikor például egy vajdasági magyar lerománoz egy
erdélyit, miközben ő maga vérig sértődik, ha
leszerbezik.
Remélem sikerült e kis írásommal átadni egy
szeletet a határon túli magyar életérzésből. Zárásképp egy nagy klasszikust idéznék: apámat.
A Duna TV-ben épp (ahogy az lenni szokott)
valami összmagyar vonatkozású misét közvetítettek

(Csíksomlyó. Trianon-emléknap

vagy

hasonló). Ekkor apám így szólt: „Olyan elegem van már ebből a Duna TV-s siránkozásból.
Rossz ez a Trianon, rossz a határon túli lét, de
azért még élünk, éljük az életünket. Nem kell
nekünk gyászszertartás". Annyira igaza volt,
hogy most meg is jelenik ez a gondolata a Magyar K ö z ö n y b e n .

KECSKÉS TAMÁS

Kultúrtárca
Mark Haddon: A kutya különös esete az éjszakában
Lehetne vitatkozni azon, hogy mi a jó regény titka. A z irodalom szakos hallgatók és tanáraik
több könyvtárnyi tudásanyaggal és érvvel rendelkeznek e témában, mint bármely dilettáns
olvasó. E rövid kis írásnak nem is célja mindenféle irodalomelméleti tudásanyagot kielemezni. csupán arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy egy valami biztos kell egy jó regényhez:
mégpedig a hiteles és érdekfeszítő narratíva. Mark Haddon regényének pedig igazán zseniális
elbeszélőt választott: egy autista kisfiút.
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Christopher 15 éves és autis-

szomorú sorsa, akik nem tud-

taként teljesen más világot is-

nak mit kezdeni gyermekükkel,

mertet meg az olvasóval, mint

egymásra pedig már rá se bír-

amihez az hozzászokott. Példá-

nak nézni. Az apuka felvállalja

ul nem szereti a barna és piros

a fiáért a felelősséget, de nem

dolgokat (nyilván megenni sem

tudja kezelni, az anyuka pedig

képes őket, így gyermekhez nem

tudná kezelni, de inkább vá-

méltó módon szereti a brokkolit,

lasztaná a menekvést és a csa-

ami megnyugtató zöld), ki nem

ládja elhagyását. Christopher

állhatja, ha hozzáérnek, nagyon

hiába kutat és érdeklődik: a

nem tud mit kezdeni a számára

megoldáshoz nem kerül köze-

ismeretlen dolgokkal és ami a

lebb, ugyanis ennek a bűnügyi

betegsége

legfőbb

problémája:

regénynek

egyik

legnagyobb

az emberi érzelmekkel. Viszont

furcsasága,

nincs az a matematikai vagy lo-

elkövető

gikai feladat, amit ne bírna meg-

hangsúly, hanem azon amit

oldani. Egy szép reggelen, holtan

egy autista nem érthet meg: az

találják

a

szomszéd

kutyáját

hogy

nem

személyén

van

az
a

érzelmeken, amik egy embert

(egészen pontosan átszúrva egy vasvillával) és

cselekvésre késztetnek, azaz a bűncselekmény

Christopher nyomozni kezd. Csakhogy hősünk

okán. Viszont a szülei kénytelenek szembenéz-

csupán a logikus körülményeket képes tisztázni,

ni ezzel az okkal, egymással, a hibáikkal és a

így bármilyen okos is ez az önkéntes nyomo-

feladattal, amit a gyerekvállalás jelent.

zás eleve sikertelenségre van ítélve. (Nem sok

Szociodráma, krimi, gyermekregény, kórkép:

rációt lehet ugyanis felfedezni abban ha valaki

minden idők egyik legfurcsább műfaji olvasz-

minden előzmény nélkül megöl egy kutyát és

tótégelye ez a regény. Matematikai feladato-

utána átszúrja vasvillával.) Ahogy Christopher

kon, ábrákon, egy autista gyerek ismeretlen és

ismerkedik az ügy körülményeivel és próbálja

újszerű világképén keresztül ismeri meg az olva-

összerakni az eseményeket, az olvasó számára

só az élet legmindennapibb problémáit és a leg-

körvonalazódni kezd egy másik, a kutya halá-

emberibb érzéseket: a dühöt, a kétségbeesést a

lánál sokkal tragikusabb történet is: az autista

csalódottságot, az elfogadást és a szeretetet.

kisfiú környezetének a története. Ugyanis azok

Lebilincselő és izgalmas olvasmány, amit se le-

a dolgok, amelyeket a beteg kisfiú nem értékel

tenni se elfelejteni nem lehet egyhamar.

érdemi információként, egy átlagos érzelmekkel
megáldott embernek sokkal többet jelentenek,

MARLENKA

így szépen kirajzolódik Christopher szüleinek

Humorsarok
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A skót bemegy a gyógyszertárba:
- Tudnak valami hatásos szert adni fejfájás
ellen?

-Hogy mondják az angolok hogy "haj van az au-- Igen, kérem. Kitűnő kombinált gyógyszetón7
rünk van. Fejfájásra, gyomorgörcsre és hátfá-

???

- Harrison Ford!

jása is jó!
- Köszönöm, akkor most nem kérem, megvárom amíg a többi is fájni fog!
kozony@hok.juris.u-szeged.hu
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régebbi AIDS-tesztet, veszettség és szoporEgy férfi bemegy egy régiségboltba. Sokáig nézegeti
nyica elleni oltási bizonyítványt, valamint a
a sok szép régiségei, majd a választása egy bronz
különleges okiratkérő űrlapot kitöltve két pélszobrocskára esik. amely egy patkányt ábrázol.

Az eladó ezekkel a szavakkal adja át neki:

dányban. Ez utóbbit úgy szerezheti be, hogy

elrepül Kuala Lumpurba, aztán a Svongana
• Uram. ez egy varázserővel bíró szobrocska, bizutca hét szám alatt...
tos nagyon meglepődik, ha elmesélem/
- Tessék.
• Ugyan, ne fáradjon. Csak dísznek veszem, nem

akarok varázsolni - hárítja el a vevő.

- Tessék? Mi az, hogy tessék?

- Tessék, itt van. Fogja. Ki is van töltve. MaláKimegy az üzletből, és elindvl hazafelé. Ahogy
jul is és magyarul is.
megy az vtcán. hirtelen észreveszi, hogy egy igazi

patkány követi. Befordul egy utcába, és elször- És kínaiul?
nyedve látja, hogy már egész kis csapat csapódott
- Természetesen.
hozzá. Elkezd futni, és hamarosan odaér a folyó- Nem felejtette el kézitechnikával rákopírozpartra. mögötte egy egész patkánysereggel. Hirteni az ujjlenyomatát?
len bevillan az eszébe az eladó, meg a varázserejű
- Dehogyis. Ott van mind a húsz. A lábujjakat
szoborra vonatkozó szavai. így bedobja a folyó-külön bejelöltem, hogy ne legyen gond megba a szobrot. A patkányok gondolkodás nélkül
különböztetni.
utánavetik magukat, és megfulladnak a vízben.
- Szükség volna továbbá 6x9-es és 9x6-os

A férfi visszamegy a boltba.

fényképekre, melyek nyomon követik az Ön

egyedfejlődését csecsemőkorától napjainkig
- Uram. a patkányszobor miatt jövök. Kénytelen
legalább félévenként.
voltam bedobni a folyóba, mert vonzotta a pat- Milyet parancsol? Színeset? Fekete-fehéret?

kányokat!

• Ne mondja, hogy nem figyelmeztettem! A pénzt
- Vegyeset. És, persze, három dimenziósat.
szeretné visszakérni?

- Parancsoljon!

- Most megfogtam. Ez hamisítvány. Mikor
- Ugyan, dehogy! Csak szeretnék venni egy ügyvémaga csecsemő volt, még nem is létezett hádet ábrázoló szobrocskát!
romdimenziós fotótechnika. Ez egy annyira új
eljárás, hogy még most sincs.
- 5 kiló krumplit szeretnék, de attól félek nem

- De én számítottam rá, hogy kérni fogja,

bírom el - mondja egy idős asszony a zöld-

úgyhogy gyorsan kidolgoztam a módszert

ségesnek.

két szoptatás közt az újszülött osztályon egy

- Dehogynem, majd ügyesen mérem meg!

lázlap hátára. Úgyhogy ezek a világ egyetlen
eredeti 3D-s fotói. Parancsoljon.

A szobafestő először viszi magával a tanoncát
- Ez nem igaz. Létezik egyáltalán olyan papír,
gyakorlatra.

ami nincs magánál?

- Először fesd le az ablakokat - hangzik az uta- Hát... Az eredeti családi bárói oklevelünket

sítás.

elvitték a tatárok még 1242 végén. Rögtön be

Másfél óra múlva jön a tanonc:

is adtuk a pótlási kérelmet, de még nem érte-

- Kész! A kereteket is befessem ?

sítettek. Nagy baj?
- Jaj. nagyon sajnálom. Hát pont ez a papír

- Jó napot kívánok. Okirat ügyintézés miatt

nélkülözhetetlen lenne.

jöttem.

- Csak vicceltem. Itt van.

- Hogyne. Foglaljon helyet. Tehát kérnék sze-

- A francba. A francba! Hogy lehet, hogy bár-

mélyi

mit kérek, mindent előad? Egy mobil irattárral

igazolványt,

jogosítványt,

születési

anyakönyvi kivonatot, útlevelet, egy 25 és egy

közlekedik netán?

15.000 forintos illetékbélyeget. 3 óránál nem

- Negyvenkét éve készülök erre a pillanatra.
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Bejövök... Leülök... És nem lehet zavarba hoz-

hogy nyugdíjig senkinek ki nem adok egy ok-

ni, akármit kér. Győztem. Kérem azt az olva-

mányt sem, akárhogy ügyeskedik is az illető.

sójegy igénylő űrlapot.

Még három nap van hátra. Van magának szí-

- Dehát... izé... elfogyott...

ve?

- Na ne vicceljen. Ott van az a méteres stóc

- Hogyne. Még papírom is van róla. Adjam?

a bal kisujjától három centire, a tetején egy
lap, sorszáma No. 00001. Mondja, miért nem

- Milyen az okos szőlő?

akarja ideadni?

-

- Tudja, fogadtam a kollégámmal egy fagyiba,

- Agyafürt...

???

Erasmus rovat
Instant életérzés Toszkána szívéből a'lá Erasmus
Nincs két hete. hogy átléptem Olaszország

Itt

létezik

olyan,

hogy

egyetemi

menza,

határait, mégis az az érzésem, mintha legalább-

másrészről a hazaihoz hasonló árakból olyan

is jó pár éve itt élnék.

terülj-terülj asztalkámot kapunk, hogy arra még

Már tudom az összes utat a sienai Dómhoz,
tudom mi a különbség a latte macchiato és a

az Egészségügyi Világszervezet is elismerően
bólintana, ha látná.

caffé macchiato között, értem, hogy miért nem

További pozitív élmény, hogy az olaszok lép-

kell félni az olasz közlekedési moráltól (egyet-

ten-nyomon hirdetik a kultúrájukat, de ezt ké-

len balesetet sem láttam és valószínűleg nem is

pesek anélkül, hogy a hátam közepére kívánnám

fogok), az olasz fagylalt világelsősége hivatalos

őket, sőt úgy tálalják, hogy még a 17. századi

ténnyé minősült és mindenekelőtt megtudtam,

szőlőtermesztés praktikáit is érdeklődve hallga-

hogy mennyire terhelő szellemileg, ha egy idegen nyelvet (olasz) egy másik nyelven (angol)
magyarázok egy harmadik anyanyelvű (német)
embernek.

tom.
A nyelvtanulás ideje alatt pedig minden vasárnap kisebb kirándulásokat szerveznek nekünk
a közeli középkori városkákba (San Gimignano,

Az intenzív nyelvi kurzus (EILC) legnagyobb

Montepulciano, Firenze), hogy további csodá-

előnye - az előbbieken túl - kétségtelenül az a

latos helyeket láthassunk és megértsük, hogy

multikulturális közeg, ami itt összegyűlt. Jobbra

nem véletlenül innen indult útjára a reneszánsz

nézek törökök, balra nézek portugálok, minden

anno.

percben német raccsolásokat hallok és termé-

Habár alig kezdtem még bele. már most csak

szetesen néha megüti a fülemet egy-két magyar

ajánlani tudom mindenkinek, hogy vágjon bele,

szó is. Persze, olykor csak hallucinálom.

két dolog garantált: az életre szóló élmény és a

Étkezés szempontjából Taljánföld egy másik

nehezen megjegyezhető külföldi nevek.

dimenzió. Bocin/Fesztiválon nevelkedett egyetemista gyomrom nem is gondolta volna, hogy

GULYÁS

valami hiányzott neki. Pedig nagyon. Egyrészről

A
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Az első három hallgató, aki a helyesen kitöltött rejtvényt kivágva leadja a
HÖK irodán, JATE belépőket kap ajándékba.

kozony@hok.juris.u-szeged.hu

iQRinaeoKi
SZT4KARRIER

—'

m,
Katona Miklós, mentálhigiénés tanácsadó
Helyszín: 6722 Szeged, Honved tér 6
Hallgatói Centrum Tárgyaló
Résztvevők száma: 20 fö

^/M^MiiMáinSzi
Katona Miklós, mentálhigiénés tanácsadó
Helyszín: 6722 Szeged, Honvéd tér 6.
Hallgatói Centrum Tárgyaló
Résztvevők száma: 20 fö

Tóth Boglárka, Karrier Iroda, szakmai koordinátor
Helyszín: TIK II. emeleti Közösségi Tér
Résztvevők száma: 20 fö
Lukács Zsolt, Telkes Tanácsadó Zrt., fejvadász
Helyszín TIK II emeleti Közösségi Tér
Résztvevők száma: 20 fő

te.oo- !7.oo

•aaiaSMaBSD^
Helyszín: TIK II. emeleti Közösségi Tér
Résztvevők száma: 12 fö
Marunák Mária, Dél-Alföldi Grafológia Centrum, grafológus
Helyszín: TIK II emeleti Közösségi Tér
Résztvevők száma: 20 fő

i4.oo-i6.oo [jffigZ-CT^IDgMTre

Tóth Éva Mária. HVG Jobline karrier tanácsadója,
a Karrieriskola c. könyv szerzője
Helyszín: TIK II emeleti Közösségi Tér
Résztvevők száma: 20 fő

Katona Miklós, mentálhigiénés tanácsadó
Helyszín TIK II. emeleti Közösségi Tér
Résztvevők száma: 20 fö
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Tóth Boglárka, Karrier Iroda, szakmai koordinátor
Helyszín: TIK II. emeleti Közösségi Tér
Résztvevők száma: 2 fö

10.00-12 00 L4AM4;j "CTHTIBSÍI^^ q
Nádudvari Gabriella, SZTE JGYPK stiluskommunikációs mentor I
Helyszín: TIK, Kiállítói tér
Résztvevők száma: 50 fő

Dr. Bodnár Éva, Corvinus Pszichológia Tanszék
Helyszín: TIK II. emeleti Közösségi Tér
Résztvevők száma: 20 fő tesztenként

Kósa Éva, a CIB Bank HR tanácsadója
Helyszín: TIK, Kiállítói tér
Résztvevők száma: 50 fő

tt.oo-t6.oo
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:0ZH1MHI31ZH
Csúri Dolly, Nemzeti Pályainformációs Központ, 1
Helyszín: TIK II. emeleti Közösségi Tér
Résztvevők száma: 4 fő

^sssmm,

Csúri Dolly, Nemzeti Pályainformációs Kozpont. tanácsadó
Helyszín: TIK, Kiállítói tér
Résztvevők száma: 50 fő

A jelentkezés INGYENES, de előzetes jelentkezéshez kötött.
Jelentkezni személyesen lehet március 8. 8.00 órától
az SZTE Karrier Irodában (6722, Szeged Honvéd tér.6.)l
Jelentkezési h a t á r i d ő : 2011. MÁRCIUS 21. (16.00)

szaztÁSsaiiams
Helyszín: TIK II. emeleti Közösségi Tér
Resztvevők száma: 12 fő

Bővebb információk:
WWW.SZTEKARRIER.HU
06

62/546-680

IIVFO@SZTEKARRIER.HU

t3.oo-ts.oo &7 'üEía&acxDftg
Tóth Boglárka, Karrier Iroda, szakmai koordinátor
Helyszín: TIK II. emeleti Közösségi Tér
Résztvevők száma: 4 fő

T I K - S z e g e d , Ady t é r 10.

A p r o g r a m az Európai Unió t á m o g a t á s á v a l , a z Európai Szociális Alap lárslinanszirozásával valósul meg.
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