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Szeged - Több mint 650 millió forint állami támogatásból
alakítják 21. századi, modern épületté a szegedi egyetem
jogi karát. A Tisza Lajos körúti épületben a hallgatók
számára közösségi, impozáns teret alakítanak ki az
udvar befedésével. Az új tantermek fejlett digitális
eszközökkel támogatják majd a minőségi oktatást.
Visszaállítják az épület városképi szempontból is
jelentős kupoláját.

A szegedi nagy árvíz után épült, eredetileg polgári leányiskolaként működő
intézmény 1963-as részleges felújítása és bővítése során az épület eredeti
kupolája és toronyszobája is eltűnt. A városképi jelentőségű épületet 653 millió
forint kormányzati támogatásból modernizálják. 
 
– A felújítás során az eredeti állapot sziluettjét idéző épületet alakítunk ki,
műszaki fejlesztésekkel, energetikai korszerűsítéssel. Cél az épület műemléki-
történeti rekonstrukciója, így visszaállítjuk a látványos kupolát, a toronyszobát
és az oda vezető csigalépcsőt. A visszaemlékezések szerint a szoba egykor
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Népszerű

Kevés ruhában telt
több híresség
húsvétja - fotók

Magyar energiaitalt
reklámoz Bruce
Willis

Túlságosan kihajolt -
húsvéti nagytakarítás
közben esett…

Kevés ruhában telt több
híresség húsvétja -
fotók

Így locsolkodott Orbán
Viktor

Máris ketten estek ki a
Konyhafőnökből!

Öröklődhet az
érszűkület

hirdetés

javascript:void(0);
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/idojaras/
http://www.delmagyar.hu/extra/
http://www.delmagyar.hu/kulfold_hirek/tulsagosan_kihajolt_-_husveti_nagytakaritas_kozben_esett_ki_az_ablakon/2555427/
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/keves_ruhaban_telt_tobb_hiresseg_husvetja_-_fotok/2555408/
http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/igy_locsolkodott_orban_viktor/2555384/
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/maris_ketten_estek_ki_a_konyhafonokbol/2555395/
http://www.delmagyar.hu/egeszseg/oroklodhet_az_erszukulet/2553833/
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Ffel_evszazad_utan_megujul_a_szegedi_jogi_kar_epulete%2F2555213%2F&title=F%C3%A9l+%C3%A9vsz%C3%A1zad+ut%C3%A1n+meg%C3%BAjul+a+szegedi+jogi+kar+%C3%A9p%C3%BClete
http://twitter.com/intent/tweet?status=F%C3%A9l+%C3%A9vsz%C3%A1zad+ut%C3%A1n+meg%C3%BAjul+a+szegedi+jogi+kar+%C3%A9p%C3%BClete+http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Ffel_evszazad_utan_megujul_a_szegedi_jogi_kar_epulete%2F2555213%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Ffel_evszazad_utan_megujul_a_szegedi_jogi_kar_epulete%2F2555213%2F
mailto:?Subject=F%C3%A9l+%C3%A9vsz%C3%A1zad+ut%C3%A1n+meg%C3%BAjul+a+szegedi+jogi+kar+%C3%A9p%C3%BClete&Body=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Ffel_evszazad_utan_megujul_a_szegedi_jogi_kar_epulete%2F2555213%2F
javascript:void(0)
http://ad.adverticum.net/C/1581202/5161589/515248500/1522761842151/www.delmagyar.hu/5152484?u=0000000
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/galeriak/
http://www.delmagyar.hu/sport/
http://www.delmagyar.hu/gazdasag
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/
http://www.delmagyar.hu/programok/
http://www.delmagyar.hu/ingatlan/
http://delmagyar.deliapro.hu/
http://www.delmagyar.hu/delmagyarchiv
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/
http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/
http://www.delmagyar.hu/szentes_hirek/
http://www.delmagyar.hu/csongrad_hirek/
http://www.delmagyar.hu/tudosito
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.delmagyar.hu/allas/
http://ad.adverticum.net/C/1581335/5160809/516078900/1522761842151/www.delmagyar.hu/5160750?u=0000000
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/keves_ruhaban_telt_tobb_hiresseg_husvetja_-_fotok/2555408/
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/keves_ruhaban_telt_tobb_hiresseg_husvetja_-_fotok/2555408/
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/magyar_energiaitalt_reklamoz_bruce_willis/2555371/
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/magyar_energiaitalt_reklamoz_bruce_willis/2555371/
http://ad.adverticum.net/C/1590238/5159905/515990600/1522761842151/www.delmagyar.hu/5159910?u=0000000


társas összejöveteleknek, kártyapartiknak adott helyet, a jövőben is nyitott
helyiségként funkcionálna az oktatók és a hallgatók számára. A tervek szerint a
támogatásból az épület udvarát üvegtetővel fedik be, így egy átriumos
közösségi tér jöhet létre. Teljesen megújul a pinceszint is: itt egy 130
férőhelyes előadótermet, egy klubhelyiséget és több munkaszobát alakítanak
ki. A fejlesztések révén modern energetikai rendszerekkel ellátott hallgatói és
oktatási terek jönnek létre – fogalmaz Balogh Elemér, a kar dékánja. 
 
Jelenleg az előzetes munkálatokat végzik, várhatóan tavasszal lezajlik az épület
műszaki állapotfelmérése, június végére pedig lezárul a hatósági
engedélyeztetési eljárás is. A kivitelezői pályázatot ősszel írhatják ki, a
tényleges munkálatok legkorábban az év végén kezdődhetnek. 
 
A felújítás egy-másfél évet vesz igénybe, így 2020-ra már a megújult épület
várhatja a hallgatókat.

Témák: beruházás  egyetem  épület  fejlesztés  felújítás  Szeged
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Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!
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5 megosztás

 

8 hozzászólás

Megosztom a cikket Hozzászólok a cikkhez

Olvasta már?
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A címoldal témái
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Partnereinktől

Orion OVC-17YLC62
Porzsák nélküli
porszívó, átlátszó
portartállyal

Ajánlat érvényessége:
 4 nap 8 óra

-6%
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Kisalfold.hu ajánlja

Tűz Győrszentivánon: meghalt egy
ember egy kerti tárolóban

Magyar energiaitalt
reklámoz Bruce Willis

Nyugati országok veszik át
az Izraelbe érkezett afrikai
migránsok...

Gondolj nyugdíjas éveidre!

Kapcsolatuk ˝bejárta a maga
útját˝ - újabb hollywoodi
álompár vál...

Így locsolkodott Orbán
Viktor

Pontosan céloztak a
vödörrel, nem menekültek a
pusztaszeri asszon...
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