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Tisztelt Kollegáim!
A Magyar Jogász Egylet (MJE) a jogászi hivatásrendeket hagyományosan egyesítő, rangos civil
szervezet, amelynek célja a megyei szervezetek országos lefedettséget adó hálózatán keresztül a
jogászság általános társadalmi érdekeinek érvényre juttatása, a magyar jogélet fejlesztése, a
jogtudomány művelése, a jogélet különböző területein működő jogászok szakmai-tudományos
együttműködésének előmozdítása.
A MJE Csongrád Megyei Szervezete szakmai-közéleti tevékenységének emblematikus eseménye
az évente megrendezésre kerülő Jogásznap és Jogászbál, amely a szakmai eszmecsere mellett
lehetőséget nyújt a megyei jogászi hivatásrendek közötti kapcsolat megerősítésére, a jogászi
hivatás tekintélyének, elismertségének növelésére.
Ezen túl kiváló lehetőség arra is, hogy – a nem jogászi hivatásrendbe tartozóknak - az
érdeklődőknek, barátoknak érdekes szakmai programot és egy kötetlen kikapcsolódási lehetőséget
ajánljunk.
Eddigi hagyományainkhoz híven magas színvonalú rendezvényeinkkel igyekszünk megfelelni az
Egylettel szemben támasztott elvárásoknak.
2019. január 25-én, pénteken kerül megrendezésre a megyei Jogásznap, amelyre előadóként dr.
Székely Ákost, a Kúria Büntető Kollégium vezetőjét, dr. Kopasz Zsoltot, a Csongrád Megyei
Főügyészség főügyészét és dr. Rádi Norbert r. ezredest, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesét kértük fel. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi
Akadémiai Bizottságának Székházában (Szeged, Somogyi utca 7.) délelőtt 10 órai kezdettel
megrendezésre kerülő tudományos előadások témája az új büntetőeljárási törvény gyakorlati
tapasztalata lesz.
A Jogásznapot záró esti Jogászbál ismételten kiváló alkalmat nyújt a kötetlen beszélgetésre,
tapasztalatcserére és a felhőtlen kikapcsolódásra. A szegedi Forrás Szállóban 20 órai kezdettel
megrendezésre kerülő bál jó hangulatát a kiváló Zsomboys zenekar, a színvonalas borkóstolót
Koch Csaba borászata biztosítja, a gazdag ételválasztékot Bálint Ferenc és csapata, a nyitótáncot
Pavane táncegyüttes, a színvonalas műsort Csepregi Éva énekes szolgáltatja, akiknek ismert
slágerei garanciát jelentenek a jó hangulatra.
Mindkét rendezvényünkön részt vesznek a megyei jogászi hivatásrendek, így többek között a
bíróság, az ügyészség, az ügyvédi kar, az egyetem, a rendőrség, a közigazgatás vezetői, jeles
képviselői is, akik jelenlétükkel emelik az események rangját.
Bízom abban, hogy mind a megyei Jogásznapot, mind a Jogászbált a korábbinál még nagyobb
létszámban tisztelik meg kollegáim. A jog bármely területéről érkező, a szakma iránt érdeklődő
jogászok biztosak lehetnek abban, hogy az előadás révén új, érdemi tudással gazdagodhatnak,
választ kaphatnak több aktuális jogalkalmazási, jogértelmezési kérdésre, és az elhangzott előadás
kiváló alapot nyújthat arra, hogy az új információk a kollegákat a szakmai ismereteik további
bővítésére ösztönözzék.
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Szeretnénk, ha a hagyományos Jogásznap a jövőben is a megye egyik legrangosabb szakmai
eseménye lenne, míg a Jogászbál pedig a megye egyik legtekintélyesebb társadalmi-közéleti
eseményévé válna, amelyeken a részvétel rangot és kiváltságot jelent, és amelyek nagy mértékben
hozzájárulnak a jogi hivatás és a jogászok elismertsége, méltósága növeléséhez.
A MJE Csongrád Megyei Szervezete nevében sok szeretettel meghívom a Tisztelt Kollegáimat
rendezvényeinkre.
Ahogy a korábbi években, így az idei évben is a délelőtti tudományos előadáson a részvétel
ingyenes.
Az esti bálra a belépődíj személyenként 15.000,- Ft, Jogász Egyleti tagok részére személyenként
11.000,- Ft, amely asztalonként három üveg bort, a borkóstolót, a svédasztalos vacsorát, valamint
az éjféli lakoma árát is magában foglalja.
30 év alatti vendégeink számára továbbra is biztosítunk kedvezményes jegyet, 22 órás belépési
lehetőséggel személyenként 7.000,- Ft-os, Jogász Egyleti tagok részére személyenként 3.000,- Ft-os
belépődíjjal, amely az éjféli lakoma árát is magában foglalja.
A Jogásznap és Jogászbál részletes programját megtalálják honlapunkon (http://jogaszegylet.hu)
a Területi szervezetek  Csongrád megyei szervezet  Események menüpont alatt.
A Jogászbálra asztalfoglalás hétköznapokon 15 és 19 óra között lehetséges a (20) 510-3129-es
telefonszámon.
A lefoglalt jegyek megvásárolhatóak az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar (Szeged, Bocskai utca
10-12.) I. em. 41/B. irodájában 2019. január 10-én, 17-én és 22-én 16 és 18 óra között.
Szeged, 2019. január 02. napján

Megtisztelő jelenlétükben bízva,

Tisztelettel:

