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Ebben az évben került megrendezésre immáron az ötödik Jogi Activity verseny. A kari
társalgóban nyolc csapat gyűlt össze, 3-3 taggal, készen arra, hogy minden rajz-, beszéd.
és mutogató-készségüket bevetve megmérkőzzenek egymással.
Mint legtöbb társasjátéknak, az Activity-nek is az a lényege, hogy a részvevők jól
érezzék magukat, szórakozzanak. A jogász Activity annyiban „fűszerezi” meg a standard
játékszabályokat, hogy itt valamennyi kitalálandó fogalom a polgári jogban és a Polgári
Törvénykönyvben fordul elő. A játék több körből állt, az első kettőben 90 másodperc állt
a tagok rendelkezésére, hogy kitalálják a rejtvényt. A következőben, fokozva az izgalmat,
már lehetőség volt a rablásra. A helyes megfejtéseket pontokkal jutalmazta a zsűri, aminek
köszönhetően a játék végére kiderült, melyik csapat volt a legügyesebb.
A verseny vegyített a kellemest a hasznossal. A hallgatók amellett, hogy jól érezték
magukat, fejlesztették képességeiket, nem utolsó sorban átismételték a korábban tanultakat.
A sikeres szereplésnek viszont értelemszerűen tétje is volt. A legjobban teljesítő csapat
továbbjutott az országos Polgári Jogi Activity versenyre, ahol további megmérettetésben
képviselheti a szegedi jogi kart.
Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny
Idén ötödik alkalommal rendezték meg a Polgári Jogi Jogesetmegoldó Versenyt, a
szegedi jogi karon. A másfél órás megmérettetés az országos verseny kari fordulóját képezte. Innen az első helyezett alperes és felperes jutott tovább a következő fordulóra. A
karunkon megszervezett fordulón kétfős csoportok indulhattak. A felperes és az alperes
szerepeit kellett rekonstruálni. Egy óra állt mindenki rendelkezésére, hogy a kapott jogesetet feldolgozza. Ragaszkodniuk kellett a tényekhez, persze a lehetőségük is adódott, hogy
néhány dologban a fantáziájukra hagyatkozzanak. Legtöbben a bemutató bizonyítékokat
variálták úgy, hogy az, az ő képviseltjük igazát hitelesítse. Miután papíron feldolgozták
a jogesetet, talárba bújtak és élethű meghallgatást imitálva néhány perben elő kellett adniuk munkájukat a háromtagú bírói tanács előtt. Az esemény érdekességét az adta, hogy
mindenkinek ugyanazt az esetet kellett feldolgoznia, viszont véletlenül sem mondható,
hogy egyforma előadások jöttek össze. Mindegyikben volt egy kis csavar, ötlet, fantázia,
melyekkel érdekessé tették a programot még a laikus nézők számára is!
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