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Dr. Kovács István 
emlékezetére 

Tíz évvel ezelőtt 1990. 
n o v e m b e r 29-én Buda-
pesten hunyt el az ország 
egyik legkiválóbb jogtu-
dósa (alkotmányjogásza) 
a Szabolcs-Szatmár-Be-
r e g m e g y e i N y í r b á t o r 
n a g y s z ü l ö t t j e : Kovács 
István 

1921. szeptember 21-én 
született az akkor még kis 
nyírségi településen. 1943-
ban már a neves Debreceni 
Egyetem jogi fakultásán az 
állam- és jogtudomány dok-
tori diplomáját vette át. Kivá-
ló diplomájával és tehetségé-
vel karrierje villámgyorsan 
kezdődött. 1943-1950 között 
magas állami tisztségeket töl-
tött be, amelyekből a Veszp-
rém megyei alispánságára 
volt a legbüszkébb. 

1949-ben (és előtte is) 
részt vett az 1949. évi XX. 
törvény (hatályos alkotmá-
nyunk ma is ezt a számot vi-
seli) megalkotásában, ame-
lyet ő már az 1960-as évektől 
tudományos bátorsággal bí-
rált. Hétéves elméleti és gya-
korlati tudását elismerve 
J950-ben nevezték ki a Sze-
gedi Egyetem Jogi Karára az 
Allamjogi Tanszék vezetőjé-
vé. Négy évvel később, két 
tanéven keresztül a kar dé-
kánja volt (1954/1955 és 
$955/1956). 

1956 után a kádári káder-
politika nem kedvezett egye-
temi pályafutásának. (1973-ig 
mellőzték a személyét, 
„csak" tanszékvezető marad-
hatott.) Ezért az MTA Állam-
és Jogtudományi Intézetében 
^SfíSf már7951-tői Különbö-
ző társadalmi tisztségeket töl-
tött be - lett a főállása, és a 
tudományos munkába fektet-
te hatalmas munkabírását. 
Tehetségének meg lett az 
eredménye: 1955-ben az ál-
lam- és jogtudományok kan-
didátusa, 1962-ben már aka-
démiai doktor, 1965-ben az 
állam- és jogtudományok 
kandidátusa, 1962-ben már 
akadémiai doktor, 1965-ben 
az MTA levelező tagja, 1976-
től a szegedi jogi kar egyetlen 
akadémikusa. Az MTA Ál-
lam- és Jogtudományi Intéze-

tének közel 30 évig volt igaz-
gatóhelyettese, majd 1981-től 
haláláig az igazgatója. 

1973-ban a Csongrád me-
gyei vezetés is „visszafogad-
ta" a Szegedi Egyetem kiváló 
oktatóját és tudósát azáltal, 
hogy újból dékáni tisztség be-
töltésére kérték fel. A jelölt a 
választást azzal hálálta 
meg, hogy két ciklusban 
(1973-1979) kiváló képessé-
geivel vett részt nemcsak a 
kar, hanem az egész JATE 
vezetésében. 

Kovács István egy azonos 
szemléletű de két székhelyű 
iskolát teremtett. Egyet az 
MTA Jogtudományi Intézeté-
ben (tanítványai közül ma 
már többen akadémikusok) és 
egyet a szegedi tanszékén 
(őközülük négyen tudomá-
nyos minősítéssel rendelkez-
nek). Utolsó nagy munkáit ta-
nítványaival együtt készítette 
(szerkesztette). Ezek közül 
három történelmi jelentőségű 
forrásmunka: Az európai népi 
demokráciák alkotmányai 
(1985), Nyugat-Európa alkot-
mányai (1988), Nyugat-Euró-
pa legújabb alkotmányai 
(1990). A mintegy ötven év 
alatt 163 publikációt jelente-
tett meg. 

Kovács professzort gyó-
gyíthatatlan betegség okozta 
hála megakadályozta abban, 
hogy a szegedi jogi kar dé-
kánjától - a hagyományok-
nak megfelelően - átvehesse 
az egyetemi tanárok 70. szü-
letésnapjára megjelentetett 
Emlékkönyvet (a Kovács 
Emlékkönyv 26 tanulmányt 
tartalmaz). 

A mai joghallgatók már 
csak a kar tanácsterme előtt 
elhelyezett arcképcsarnokból 
láthatják magas homlokát, su-
gárzó bölcs tekintetét. Ne-
künk tanítványoknak azonban 
legalapvetőbb kötelességünk, 
hogy minden más eszközzel 
és formában - e rövid meg-
emlékezéssel is - őrizzük to-
vább a kiváló nagy tudós em-
lékét. 

A Szegedi 
Tudományegyetem 

állam- és Jogtudományi 
Karának 

vezetése nevében 

Ma a SZAB-ban 
A társadalomföldrajz új ki-

hívásairól tart előadást dr. 
Mészáros Rezső egyetemi ta-
nár, a Szegedi Tudománye-
gyetem rektora ma 14 órától a 
Szegedi Akadémiai Bizottság 
székházában. Ugyanezen a 

n a p o n 18 ó r á t ó l dr. Büky 
László tanszékvezető egyete-
mi docens előadását hallgat-
h a t j á k meg az é r d e k l ő d ő k 
„Egy vers szóhasználati hátte-
re - Füst Milán: Szellemek ut-
cája" címmel. 

MA 
A BIBLIOTÉKA KÖNYV-

T Á R B A N (Kálvária sgt. 14.) 
Olasz Sándor: Halálos ölelés c. 
könyvének bemutatása betegség 
miatt elmarad. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 10 
órától Etka jóga, a színházte-
remben 19 órakor: A három ter-
ror (kappanopera), Maksa Zol-
tán Ihos József és Ayala műsora. 

A SZ1TI EGYESÜLET IF-
JÚSÁGI IRODÁJÁBAN (Dó-
zsa Gy. u. 5.) 14-től 15 óráig 
„Újra dolgozom", munkaügyi 
tanácsadás, 16.30-tól 17.30 
óráig mobilitás (külföldi csopor-
tos cserékkel kapcsolatos) taná-
csadás. 17.30-tól AMIGA szá-
mítógépes-klub. 

ÉREM- ÉS TELEFONKÁR-
TYAGYŰJTŐK KLUBJA (Ti-
sza L. krt. 14.) szerdán du. fél 3 
és fél 5 között , vasárnap de. 
8 - 1 2 óráig. 

A KATOLIKUS SZABAD-
EGYETEMEN (Jezsuita Novi-
ciátus, volt Szent Imre Kollégi-
um. Dóm tér 5.) 15 órakor dr. 
Zombori István „A Csanád egy-
házmegyei múzeum és kincstár" 
címmel tart előadást. 

É P Í T É S Z - T A N Á C S A D Á S 
15.30-tól 16 óráig a Technika 
Házában (Kígyó u. 4.). Energia-
takarékossági kiállítás munkana-
pokon 8-tól 18 óráig. 

AZ E G É S Z S É G E S E B B 
Ó V O D Á K NEMZETI HÁLÓ-
ZATA EGYESÜLET (Gogol u. 
3. III. 305., tel.: 423-474) 16-tól 
18 óráig ó v o d á s gyermekek 
szülei részére ingyenes jogi és 
pszichológiai tanácsadást tart. 

H A N G F O R R Á S Z E N E I 

ajánló 
MŰHELY a Forrás Szálló hall-
jában 17 és 20 óra között. Há-
zigazda: dr. Polgár Gyula. 

A BÁLINT SÁNDOR MŰ-
VELŐDÉSI HÁZBAN (Temes-
vári krt. 42.) 17 órakor: „India -
ember és építészet" címmel Rá-
kos Péter fotóművész kiállításá-
nak megnyitója. A tárlatot Tóth 
András nyitja meg, közreműkö-
dik a szegedi Bahjan Band. 

L Á T O K , S Z Ó L J A T O K ! 
Ószövetségi próféták a mai vi-
lágról - próféta és hamis prófé-
ták. Hogyan lehet megkülönböz-
tetni őket? Jeremiás próféta 
könyve, dr. Reisinger János és 
Hegedűs Attila előadása meg-
hallgatható 18 órától az Eszpe-
rantó u. 3-5 . sz. alatt. 

KÖZÉLETI K Á V É H Á Z a 
Royal Szállóban: 18 órakor: Egy 
sztrájkhelyzet anatómiája - a 
kollektív konfliktusok megoldá-
sának lehetőségeiről dr. Tóth 
Ferenc tudományos kutatóval 
dr. Dabis Erzsébet megyei bíró 
beszélget. 

A JATE KLUBBAN 21 órá-
tól JATE-buli Dj. Almával. 

FARKAS GYULA festőmű-
vész kamaratárlata a Wellington 
Club-házban (Vörösmarty u. 7., 
az Állami Biztosító volt épüle-
te). Megtekinthető: naponta 10-
től 18 óráig. 

AZ ALSÓVÁROSI FEREN-
CES KOLOSTORBAN Feren-
ces Evangéliumi Esték kereté-
ben m e g n y í l t „Kenyér , v í z" 

címmel Türk Péter festőművész 
kiáll ítása. Megtek inthető de-
cember 10-ig, de. 8-tól 12 óráig 
és du. 3-tól 6 óráig a kolostor-
ban. 

A S T E F Á N I A G A L É R I Á -
B A N (Stefánia 10.) a Szegedi 
S z é p m í v e s Céh „Alkotó te l ep 
2000" kiállítása. Megtekinthető: 
március végéig, hétfőtől pénte-
kig 10-tól 22 óráig. 

A NOVOTEL Szálloda Cote 
Jardin éttermében és különter-
meiben megnyílt Cs. Pataj Mi-
hály és Pataj Miklós festőművé-
szek kiállítása. Megtekinthető 
egész nap. 

A HELLER ÖDÖN MŰVE-
LŐDÉSI HÁZBAN (Tápé, Bu-
dai N. Antal u. 20-22.) megnyílt 
Tóth Péter képzőművész kiállí-
tása. A tárlat megtekinthető: de-
cember 22- ig , munkanapokon 
14-től 18 óráig. 

A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN 
M Ű V E L Ő D É S I H Á Z B A N 
(Szőreg, Magyar u. 14.) meg-
nyílt Német Zoltán festőművész 
kiállítása. A tárlat megtekinthe-
tő: december 8-áig. 

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR 
Északvárosi fiókkönyvtárában 
(Gáspár Z. u. 6.) a H. C. Ander-
sen kiállítás megnyílt. Megte-
kinthető a könyvtár nyitvatartási 
ideje alatt, január 15-éig. 

A NÉMETH IMRE ÁLTA-
LÁNOS ISKOLÁBAN (Gyík u. 
3.) megnyílt az „Olimpiák törté-
nete" című kiállítás. Megtekint-

hető december 10-ig, hétközna-
pokon 8-tól 17 óráig. 

HOLNAP 
A SZÁZSZORSZÉP GYER-

MEKHÁZBAN 9 órától mini ovi 
- óvoda-előkészltő foglalkozás 
2-3 éves gyermekeknek; 17 órától 
Waldorf Társas Kör. 

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR 
gyermekkönyvtára (Dóm tér I -4). 
10 órától gyermekkönyvtárosi 
tanfolyamot lart. Előadó: Nagy 
Atlila olvasásszociológus, Ben-
csikné Kucska Zsuzsa, Paupa Dó-
ra. Köteles Judit és Kovácsné 
Nagy Katalin gyermekkönyvtá-
ros. 

A BARTÓK BÉLA MŰVE-
LŐDÉSI KÖZPONTBAN Dóra-
kor: Madarász és Természetfotós 
Klub. Réti Zoltán budapesti fotós 
tart diavetítést természetfotóiból. 
A „B" galérián Balázs B. Kolos 
grafikusművész kiállítása. Megte-
kinthető december 22-ig. A tárlat 
nyitva tartása munkanapokon de. 
10-től 18 óráig. 

T R A N S Z C E N D E N T Á L I S 
MEDITÁCIÓ - minden napunk a 
szeretet ünnepe. Csányiné Zsóka 
előadása a béke u. I. sz. alatt az 
emeleten. 

• 
AZ ALKOTÓHÁZBAN (Ár-

boc u. 1-3.) mindennap 10-tól 18 
óráig tekinthető meg a megyei 
népművészeti kiállítás, meghívott 
kiáll ítók a Vajdasági Magyar 
Folklórközpont alkotó közösségé-
nek tagjai. Ma: 15 órától hímző 
szakkör, 16 órától alkotó cseme-
ték klubja, 17 órától bőrműves 
szakkör. Holnap: 15.30-tól faze-
kas szakkör felnőtteknek, 16 órá-
tól alkotó csemeték klubja, 17 
órától bőrműves szakkör. 

napló 

MA 
DR. BÁLINT JÁNOS, a 

Szocialista Párt jogtanácsosa 
15-16 óra között ingyenes jogi 
tanácsadást tart Szegeden, a 
Szilágyi utca 2., II. emelet 210-
es szobában. Telefon: 420-259. 

HOLNAP 
A MUNKÁSPÁRT Csong-

rád megyei Koordinációs Bi-
zottsága 14 órakor megyei 
össztitkári értekezletet tart, a 
Hüvelyk u. 1. szám alatti volt 
barakkóvodában. 

Előadások kistermelöknek 
Munkatársunktól 

A Szegedi Tudományegye-
tem Szakképzési Központja 
szervezésében ma, szerdán a 
következő helyszíneken, idő-
pontokban és témákban ren-
deznek előadásokat mezőgaz-
dasági termelőknek: Csanyte-
leken a szociális otthonban 17 
órakor mezőgazdaságunkról 

és az EU-csatlakozásról, 
Deszken a faluházban 18 óra-
kor adózási és társadalombiz-
tosítási tudnivalókról, Maros-
leién a polgármesteri hivatal-
ban 17 órakor a minőségi ve-
tőmagtermesztésről, Rúzsán a 
művelődési házban 17 órakor 
a talajművelésről és a táp-
anyag-utánpótlásról. 

Budapest (MTI) 
A Legfe lsőbb Bíróság 

kedden Csapó József utol-
só szó jogán előadott vé-
dekezését követően hatá-
rozathirdetésre december 
5-re napol ta el a tá rgy-
a l á s t a b b a n a p e r b e n , 
amelyben többek között 
Farkas Helga elrablását is 
vizsgálják. 

Az ügyészség szerint 1991-
ben Csapó József rabolta el a 
gazdag szegedi család 18 éves 
leányát, a nyomtalanul eltűnt 
Farkas Helgát, majd 1995-ben 
megölte bűntársát, Juhász Be-
nedeket, akivel egy pénzintéze-
ti rablásban is együttműködött. 

A Csongrád Megyei Bfró-

Farkas Helga-ügy 

Csapó József változata 
ság 1998-ban 18 év fegyházra 
ítélte Csapót, a Legfelsőbb Bí-
róság azonban megalapozat-
lanság miatt hatályon kívül 
helyezte az elsőfokú ítéletet és 
új eljárást rendelt el. Ebben a 
megyei bíróság másik tanácsa 
immár 22 év szabadságvesz-
tést szabott ki. 

A másodszor is a Legfel-
sőbb Bíróság elé került eljárás 
során novemberben előadott 
perbeszédében az ügyész élet-
fogytig tartó szabadságvesz-
tést, az ügyvéd viszont fel-
mentést, illetve megalapozat-

lanság miatt az elsőfokú eljá-
rás másodszori megismétlését 
indítványozta. 

Csapó József az eljárás so-
rán mindvégig tagadta bűnös-
ségét. A Legfelsőbb Bíróság 
keddi tárgyalásán az utolsó 
szó jogán is hangsúlyozta, 
hogy nem követte el a terhére 
rótt bűncselekményeket. 

Mint mondta: a hatóságok 
tendenciózus eljárást folytat-
tak ellene, ami -abból is lát-
szik, hogy a terhelő tanúk 
többsége letartóztatott, illetve 
elítélt s z e m é l y . Köztük volt 

olyan is, aki korábban még 
egészen más tartalmú vallo-
mást tett. 

Csapó az utolsó szó jogán 
elmondta azt is, hogy a nyo-
mozó hatóságok 23 napig egy 
olyan magánzárkában tartot-
ták, ahol egyfolytában égett a 
villany és két kamera figyelte 
őt. Eközben pedig azt ígérték 
neki, hogy a hatóságok szá-
mára kedvező vallomás esetén 
javítanak a körülményein. 

Farkas Helga 1991-ben 
nyomtalanul tűnt el, holtteste 
mindeddig nem került elő. 

A vádiratnak nem része a 
lány meggyilkolása, így ebben 
a kérdésben nem is dönthet 
majd a Legfelsőbb Bíróság 
december 5-én. 
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Munkatársunktól 
Aradról indult Kiskunhalas-

ra B. Sándor. A Romániában 
élő férfi feltehetően fekete-
munkára jelentkezett volna a 
kisvárosban, ám nem jutott el 
odáig. Az aradi állomáson 
ugyanis megismerkedett há-
rom román férfivel. S. Vasile 
felajánlotta neki: autójukkal 
elviszik Kiskunhalasra. Azon-
ban a végállomás egy Röszke 
melletti kukoricás volt, ahol B. 

Megfogta őket 
a számítógép 

Sándort S. Vasile, I. Christian 
és harmadik társuk kirángatták 
az autóból, összeverték, elvet-
ték tízezer forintját és 150 ezer 
lejét, majd sorsára hagyták. 

B. Sándor nyolc napon be-
lül gyógyuló sérüléseket szen-

vedett, s feljelentést tett a 
rendőrségen támadói ellen. S. 
Vasile-t a határregisztrációs 
rendszer segítségével sikerült 
elfogni. A határállomásokon 
ugyanis dokumentálják: ki, 
milyen időben lépett be az or-

szág területére. S. Vasile nyil-
ván tudta ezt, mert amikor B. 
Sándorral együtt beléptek az 
országba, ő kiszállt az autóból, 
és egy másik társaság autójá-
ban gurult át a senki földjén. 
A rendszer azonban (gy is 
megmulatta, hogy B. Sándor-
ral egy időben lépett be Ma-
gyarországra. S. Vasile-t társ-
tettességben elkövetett csopor-
tos rablás miatt előzetes letar-
tóztatásba helyezték. 

Ma: ügyeletes újságíró Tóth-Szenesi Attila. 
Hívható 8 és 16 óra között a 06-20-9432-663-as telefonon. 

Drágaság 2. Lapunk 
tegnapi számában Drága-
ság címmel jelent meg Sar-
nyai Tibor glosszája. Több 
olvasónk, így Fóris Anikó 
is jelezte, hogy a cikkben 
leírtakkal egyetért, maga is 
tapasztalt hasonlót. A sze-
gedi kereskedők egy része 
hajlamos arra, hogy nem 
nézi ki vásárlóiból, hogy ki 
tudják egyenlíteni a szám-
lát. 

Makkosház. Gál László-
né Makkosházán lakik, 
ahol nem érzi felhőtlenül 
jól magát. Az utcai szeme-

csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű problémáikat, 
észrevételeiket, tapasztalataikat november 29-ig, 
szerdáig Tóth-Szenesi Attila újságíró munkatár-
sunkkal oszthatják meg. Ügyeletes munkatár-
sunk reggel 8 és délután 4 óra között hívható a 
06-20-9432-663-as rádiótelefon-számon. Elveszett 
tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat vissza-
adni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben 
tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 
és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, 

illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

hogy a környéken nincs ét-
terem. talán egyszer egy 
élelmes vállalkozónak 
eszébe jut bisztrót nyitni a 
környéken. 

Rendszám. Borbola 
Anikó személygépkocsijá-
ról pénteken, az újszegedi 
Tárogató utca környékén 
leesett a DVP 148-as rend-
számtábla. Aki megtalálta, 
kéri, jelentkezzen a 20/97-
60-436-os vagy a 431-609-
es telefonszámon. 

tesekből kevés van, ráadásul 
annyira telítettek, hogy gyak-

ran még egy csikknek sincs 
benne hely. Másik gondja, 
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horoszkóp 
n r KOS: Egyesíteni 

igyekszik tudását 
egy kedves kollégájá-
val, hogy együtt majd 
sokkal eredményeseb-
bek lesznek. A kolléga 
nem ellenkezik. 

BIKA: Váratlanul 
-—- 'a lka lma nyílik 
munkahelyet változtat-
ni. Nem tudja összessé-
gükben nézni az indo-
kokat, mert még mindig 
kicsit szétszórt. 

JJ- IKREK: On az ab-
szolút optimista. 

csak néha előfordul, hogy 
külső behatásra kibillen 
ebből az állapotából. Ilyen-
kor csak kellemes dolgok-
kal szeret foglalkozni. 

6 9 RAK: Csak úszik 
az árral, nem tesz 

semmit, nem erőltet 
semmit. Szerelme állan-
dóan támogatja, min-
dent elkövet, amit elkö-
vethet az ön érdekében. 

OROSZLÁN: A mai 
napja nem az el-

np 

képzelései, hanem a többi-
ek kénye-kedve szerint 
alakul. Azért nem panasz-
kodik, inkább megkeresi a 
kedvére való szórakozást. 

SZŰZ: Ne hagy-
ja, hogy agresszív 

ismerőse befolyásolja 
az ön életét. Nem lehet 
szüksége erre a kapcso-
latra, keressen másfajta 
barátságot. 

MÉRLEG: Egy 
' 1 szabadtéri esemé-
nyen való részvétel re-
mek alkalom arra, hogy 
kiszellőztesse a fejét és 
találkozzék olyan embe-
rekkel akiket régen látott. 

SKORPIÓ: Gon-
dolatai mostaná-ni 

ban a pénzügyek körül 
forognak, már mint a sa-
ját pénzügyei körül. 
Nincs megelégedve ez-
zel a jelenlegi állapottal. Z" NYILAS: Kerüli a 

- vitás helyzeteket, 
inkább nem magyaráz-
kodik. Legyen nyugodt 
kedvese nem hagyja 
annyiban a dolgot, lesz 
egy-két nehéz perce. 

BAK: Most alakul 
a karrierje, olyan 

munkahelyet talált, ahol 
kedvére dolgozhat. E z a 
lehetőség jó lesz arra, 
hogy kibírja az elkövet-
kező néhány évet. 

VÍZÖNTŐ: Most a 
háttérben tevé-

kenykedik, semmi indo-
kot nem fogad el a la-
zsálásra. A cél időben és 
térben pontosan ön előtt, 
tehát van miért hajtani. 
^(H HALAK: Az ott-

honi feszült hely-
zeteket egyre kevésbé 
tudja jól kezelni. Min-
den esetre felkészül, de 
érik meglepetések, és 
ön rosszul áll hozzájuk. 

Az előfizetéssel 
és a kézbesítéssel 

kapcsolatos 
észrevételeiket 

az ingyenesen hívható 

ZÖLD 
számon 

tehetik meg. 

06-80/821-821 
S z o m b a t o n k é n t 

a 4 6 6 - 8 4 7 - e s 
f ő v o n a l o n . 

mailto:g@delmagyar.szeged.hu

