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Székhelyi József színidirektor 
hazament a szegedi Közéleti 
Kávéház botrányossá vált keddi 
estjéről, mert nem kívánta to-
vább hallgatni a lelövését is he-
lyeslő zajos közbeszólásokat. A 
szervezők levélben kértek tőle 
elnézést. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

„A Himnusz szent! - Isten 
váltsd meg a magyart" címmel 
mintegy százfőnyi közönség 
előtt rendezték meg kedden a 
szegedi Közéleti Kávéház estjét 
az MTESZ Kígyó utcai székházá-
ban, ahol Székhelyi József szín-
igazgatóval elhíresült márciusi 
mondatát akarták megvitatni. -
Bennünket a jó szándék vezetett, 
amikor azt szerettük volna, hogy 
a „hallgattassák meg a másik fél 
is" szellemében mindkét tábor 
elmondhassa az álláspontját -
hangsúlyozta Szalay István ma-
tematikus, a Közéleti Kávéház 
kuratóriumának elnöke, aki sze-
rint a Délmagyarországban meg-
jelent olvasói levelével az estről 
távolmaradó házigazda, Nagy 
Péter már kiásta a csatabárdot, 
így eleve rossz hangulatban in-
dult az est, bár a bemutatkozás-
kor még Székhelyit is megtapsol-
ták, aki ismételten megkövette 
azokat, akiket megbántott volna 
szavaival. 

Himnusz csatazajjal 
- Székhelyi József szépen el-

m o n d t a a H i m n u s z első verssza-

kát, majd megkérdezte a közön-
séget: miért nem állt fel. Ezzel ki-
csit stresszelte is, ugyanakkor ar-
ra akarta rádöbbenteni a hallga-
tóságot: lám, a Himnusz hang-
zott el, mégsem álltak fel - idézte 
fel a történteket Szeged volt pol-
gármestere. - A baj akkor kezdő-
dött, amikor sérelmeit kezdte so-
rolni, és megmutatta azt a pisz-
tolygolyót is, amit neki küldtek. 
Erre a közönség egy része megle-
hetősen tiszteletlenül bekiabált: 
„Ezt érdemled! Nem vagy ma-
gyar!" Székhelyi megkérdezte: 
akkor őt le lehet lőni? Akadtak, 
akik azt kiabálták: igen. Azt is 
megkérdezte: a kisfiát is? Egye-
sektől erre is igenlő választ ka-
pott, ezért teljesen jogosan felállt 
és hazament - mondta Szalay 
István. 

- Nagy zenebona volt, és eléggé 
puskaporos hangulat, szinte 
semmit sem lehetett hallani a te-
remben. A közönség soraiból fél-
mondatokat bekiabálok nem a 
mikrofonba beszéltek, mint az 
előadók, ezért ezt a beszólást pél-

dául nem is hallottam, csak azt 
vettem észre, hogy Székhelyi ha-
zaindul. 

Beköpések 
Természetesen kértem az est 

során a közönséget, hogy tart-
suk be a parlamenti demokrati-
kus formát, ne beszéljen min-
denki egyszerre, hanem akinek 
véleménye van, álljon fel, és 
nyíltan mondja el - emlékezett 
a rendezvény moderátora, Ha-
lász Miklós újságíró. Azt a köz-
beszólást sem hallotta senki, 
amit az MTI tudósítója szerint 
valaki még az összejövetel ele-
jén mondott félhangosan a kö-
zönség soraiból: „...Vaszy Vik-
tor az ilyen tetves zsidót most 
leköpné, és nem is engedné a 
színház közelébe." 

- Ha egy ilyen mondat elhang-
zott volna, azonnal felállók és el-
jövök. A többiek is biztosan rea-
gáltak volna rá, ha meghallják. 
Sajnálatosnak tartom, hogy iga-
zából nem lehetett kibeszélni az 
eredeti problémát, ami miatt 

2008-IG MARAD A DIREKTOR 
Székhelyi József tegnap elmondta: ameddig a városnak szüksége van rá, 
és a társulat bizalmát élvezi, marad a színház élén, ami mellett a közönség 
estéről estére lábával szavaz, hiszen telt házasak az előadások. Egyértel-
műen kijelentette: 2008-ban lejáró ötéves igazgatói mandátumát köteles-
sége kitölteni, utána viszont nem kíván újra pályázni a direktori posztra. A 
feljelentésekkel pedig éppúgy nem foglalkozik, mint a névtelen levelekkel. 
A rendőrség egyelőre nem kereste meg a Himnusz meggyalázásának gya-
núja miatt elrendelt nyomozás kapcsán. 

A bíróság szerint megsértette Orbán, Kövér és Szadai személyiségi jogait 

Pert vesztett Újhelyi István 
A Szegedi ítélőtábla szerint Újhelyi István szocialista politikus 
megsértette a volt miniszterelnök, Orbán Viktor, valamint a 
Fidesz-MPSZ országos választmányi elnöke, Kövér László és a 
rádió volt kuratóriumi elnöke, Szadai Károly személyhez fűződő 
jogait. Újhelyinek mindhárom felperes részére félmillió forint nem 
vagyoni kártérítést kell fizetnie. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Újhelyi István szegedi szocialista 
országgyűlési képviselő 2003 
őszén a Magyar Televízió Napkelte 
című műsorában annak a gyanú-
jának adott hangot, hogy Szadai 
Károlyon, a Magyar Rádió Közala-
pítvány kuratóriumának akkori el-
nökén és Kövér László volt titkos-
szolgálati miniszteren keresztül 
Orbán Viktor korábbi miniszterel-
nök sakkban tartotta Kondor Kata-
lint, a Magyar Rádió elnökét. Or-
bán, Kövér és Szadai a személyhez 
fűződő jogok megsértése miatt be-
perelte az MSZP-s politikust. 

Az ügyben első fokon eljáró 
Csongrád Megyei Bíróság tavaly 
novemberben meghozott dönté-
sében kimondta, Újhelyi István 
megsértette a felperesek szemé-

lyiségi jogait, ezért két országos 
napilapban saját költségén meg 
kell jelentetnie: valótlanul állí-
totta, hogy Orbán Viktor, Kövér 
László és Szadai Károly a Magyar 
Rádió elnökét sakkban tartotta. 
Ezenkívül a felpereseknek fejen-
ként 500-500 ezer forint nem va-
gyoni kár megfizetésére kötelez-
te. Újhelyi István ekkor fellebbe-
zett a bíróság döntése ellen. 

A tegnapi tárgyaláson, a Szege-
di ítélőtáblán mindkét felet ügy-
védek képviselték. A táblabíró-
ság helyben hagyta az első fokú 
ítéletet, azaz kimondta: Újhelyi 
István megsértette a felperesek 
jó hírnevét és személyiségi joga-
it. Kötelezték a szocialista politi-
kust, hogy a felpereseknek fizes-
sen meg fejenként félmillió fo-
rintot, továbbá két országos na-

pilapban tegye közzé az ítélőtáb-
la döntését. A bíróság indoklása 
szerint a véleménynyilvánítás al-
kotmányos alapjog, de bizonyos 
határokat nem léphet át. Újhelyi 
István pedig nem tudta bizonyí-
tani kifogásolt állítása valóság-
tartalmát. Az Ítélet jogerős. 
- Politikusok közti szócsatáról 
volt szó, aminek ritkán van vége 
a bíróságon. Kinek-kinek meg le-
het a saját véleménye a rádió el-
nökének ténykedéséről. A bíró-
ság ítéletét pedig tudomásul kell, 
hogy vegyem - fogalmazott Újhe-
lyi István. - Várható volt az ítélet, 
mi is erre számítottunk. Sajnos 
azonban úgy látjuk, ez sem tartja 
vissza a kormánypártokat, hogy a 
jövőben a kormányzás helyett a 
Fidesz vezetőinek rágalmazásá-
val foglalkozzanak. Azt hiszem, 
az ilyen ítéletek segítenek abban, 
hogy a kormánypárti politikusok 
az ország előtt álló gondok orvos-
lásával foglalkozzanak, ne pedig 
az ellenzék ellenzéke legyenek -
jelentette ki Révész Máriusz, a Fi-
desz-MPSZ szóvivője. 

Vásárfia 
FEKETE KLARA 

A közbekiabálók lelőhetőnek mondták Székhelyi Józsefet 

Botrány a kávéházban 
A Szeged Expót is meglegyintette az a szellő, amelyik a BNV-t már 
évekkel ezelőtt: a budapesti fogyasztási cikkek vásárát ugyanis 
évről évre egyre kisebb érdeklődés kíséri. Azt írom, meglegyintet-
te, de durvábban is fogalmazhatnék, mondhatnám, pofon vágta, 
vagyis a szervezőket felébresztette. Eljárt az idő a vegyes profilú 
kiállítások felett, a múlt hét végén bezárt Szeged Expót - ki kell 
mondani - kudarcként kellett megélniük a rendezőknek és a kiál-
lítóknali egyaránt. 

A BNV kistestvére volt a múlt rendszerben a szegedi nemzetkö-
zi vásár, amely az akkori nyarak egyik húzórendezvényének szá-
mított a szabadtéri mellett. A Mars térre már csak azért is ki kel-
lett menni, mert ott lehetett látni a legújabb bútorokat, mosógé-
peket, amelyeket a vásár idején - ha volt belőlük raktáron - ked-
vezménnyel adtak, ha nem, fel lehetett rájuk iratkozni. A Mars 
térről sosem ment haza az ember üres kézzel, a vásárlók utcáján 
apróságokat, kézműves-termékeket kínáltak. A szegedi kiállítás-
ra a vidékieknek menetjegykedvezményt adtak a szolgáltatók, és 
virágcsokorral köszöntötték a százezredik látogatót. Ma tízezer-
nek is őrülnének. 

Manapság, ha valaki a fogyasztási javak vásárára kíváncsi, bár-
melyik hét végén talál ilyet, elég csak kisétálnia egy multi nagy-
áruházába. Ha kézművestől szeretne emléktárgyat vásárolni, el-
gyalogol a Dugonics térre, a hídi vásárra, az egyik falunapra, a 
kolbász-, birka-, sárgarépa-, rózsafesztiválok egyikére. 

A vásárfián se azt értjük mostanság, mint régen, amikor a ne-
hezen hozzáférhető tárgyak bűvöletében éltek az emberek. A vá-
sárfia ma az a pluszinformáció, -gondolat, -összefüggés, amelyre 
éppen egy ilyen, nevezzük a nevén, szakkiállításon bukkanhat a 
látogató. Ismerős fűtésszerelőmet nemrégiben a Construmán ér-
tem utol telefonon, ahová azért ment „föl" az internet és a kata-
lógusok világában, hogy lássa, és kézbe vehesse a legmodernebb 
szerkentyűket. 

Szeged a város jelenleg kitörési pontjait keresi, a kamara mint a 
gazdaság szervezőjének egyik legnagyobb ereje a „nagy durraná-
sokra" szeretne fókuszálni. A Szeged Expó kudarca pedig arra jó, 
hogy eldőljön, hogyan tovább a kiálhtásszervező iparágban, mi-
lyen szakvásárra vevő a nép. 

Székhelyi József, Halász Miklós, Sándor János és Szalay István a közéleti kávéház estjén DM/DV-fotó 

A palicsi verekedés nyomában 
Az incidensről kiadott keddi tájékoztatójában Bo-
rivoj Mucalj szabadkai rendőrfőnök egy szóval 
sem tesz említést arról: nemzeti indíttatásra utaló 
magyarellenes sértések hangzottak el a Palicson 
történt incidensnél, amelyben szerb és magyar fia-
talok verekedtek össze - adta hírül az MTI. 

Dragana Kajganic, a szerb belügyminisztérium tájé-
koztatási osztályának helyettes vezetője azt mond-
ta: a szabadkai rendőrség számára teljesen új dolog, 
hogy nemzetiségre utaló sértések hangzottak el a 
verekedés idején, illetve azt megelőzően. Mint arról 
beszámoltunk, a palicsi Kisvendéglőnél a hét végén 

verekedtek össze szerb és magyar diákok. A magyar 
fiatalok a vendéglő közelében egy padon üldögéltek, 
amikor egy szerb gimnazista lány meghallotta, hogy 
magyarul beszélnek, és azt kiabálta: tűnjenek in-
nen, ez Szerbia. A fiatalok azt válaszolták, ez Vajda-
ság. A lányt elrángatták barátnői, de később vissza-
tért két szerb fiú, vélhetően a kérdéses lány osztály-
társai. A magyar fiatalokat provokálták: sörösüve-
geket dobáltak feléjük. Később a fiatalok összevere-
kedtek. A rendőrség verekedés és könnyű testi sér-
tés miatt szabálysértési eljárást indított egy szerb 
nemzetiségi szabadkai gimnazista ellen, de a ma-
gyar fiatalt jelölte meg a verekedés okozójaként. 

összegyültünk - mondta az est 
egyik vendége, Sándor János ren-
dező, aki Székhelyi után maga is 
távozott, mert próbája volt. Két 
óra múltán a megfogyatkozott 
közönség előtt végül Huszka 
László nyugalmazott főiskolai ta-
nár vonta meg az est mérlegét: az 
ügyet be kellene már fejezni, és a 
keresztényi megbocsátás szelle-
mében el kellene fogadni Szék-
helyi többszöri bocsánatkérését. 
Az egyik hozzászóló még azt is 
kívánta a direktornak: kapja meg 
a Nemzet Színésze címet. 

Megromlott a civilszféra 
Szalay István a kuratórium el-

nökeként tegnap írt egy levelet a 
színidirektornak, amiben a kö-
zönség egy részének viselkedése 
miatt elnézést kért. A volt pol-
gármester szerint a politikai elit 
tekintélyvesztése odáig fokozó-
dik, hogy kezdi megrontani a ci-
vil szférát is, nem lehet már nor-
málisan beszélgetni sem. 

- Gyárilag nácikkal nem be-
szélgetek - fogalmazott Székhe-
lyi lózsef. - Borzasztóan bántott, 
hogy a teremben ülő mellettem 
érzők, akik azután velem együtt 
eljöttek, nem álltak fel azonnal, 
és nem határolódtak el attól a 
megnyilvánulás-özöntől, ami 
engem ért. Az én tűrőképessé-
gemnek is van határa. Amikor a 
14 éves kisfiam felkoncolása is 
téma lehet komoly arcú urak in-
terpretációjában, akkor ott ne-
kem nem kell tovább beszélget-
nem. 

Becsey Zsolt 
javaslatai 
Az Európai Unióban működő 
kis- és középvállalkozások ad-
minisztrat ív terheinek enyhí-
tésére tett javaslatot Becsey 
Zsolt Fideszes képviselő az 
Európai Parlament gazdasági 
és pénzügyi bizottságánál. Az 
egyablakos áfarendszer beve-
zetésével a vállalkozók adó-
ügyeiket egyetlen helyen, az 
anyaországban végezhetnék 
el. 

Az utolsó hagyományos Szeged Expó zárt be a hét végén 

A kánikula is a siker 
ellen dolgozott 
Az már biztos, hogy jelenlegi 
formájában nem rendezik meg 
jövőre a Szeged Expót. A vegyes 
profilú kiállítások iránt kicsi az 
érdeklődés, a hétvégi vásár lá-
togatottságát a kánikula is csök-
kentet te. 

Alig háromezren voltak kíván-
csiak a hét végén megrendezett 
Szeged Expóra. Pontos számot 
azért sem tud mondani a szerve-
ző Gellért és Fiai Kft. ügyvezető 
igazgatója, Gellért Ákos, mivel a 
lanyha érdeklődést látva szom-
bat déltől ingyen engedték be a 
látogatókat. - Sokkal kevesebben 
voltak, mint tavaly, és kéthar-
maddal kevesebben, mint amire 
számítottunk. Nagyon sajnál-
juk, hogy az expó iránt ilyen ér-
dektelenség mutatkozott, holott 
az elmúlt 20 év tapasztalatai 
alapján ez a rendezvény volt a 
legsikeresebb a kiállítók megjele-
nése és a kiállítás arculata szem-
pontjából is - mondta az igazga-
tó. 

Az érdektelenséghez a 34 fokos 
kánikula, valamint az is hozzájá-
rult, hogy más rendezvények is 
tömegeket vonzottak. Holott -
mint ahogy azt Gellért Ákos el-
mondta - idén éppen a tavaly jú-
liusi rendezvénydömping miatt 
helyezték át az időpontot a kiállí-
tókkal egyeztetve május végére. 

- Tudomásul kell venni azf is, 
hogy lejárt a vegyes profilú vásá-

K i ü r e s e d e t t Fotó: Schmidt Andrea 

rok ideje - mondta Gellért Ákos, 
aki a Hangár vásárközpont többi 
szakkiállításának látogatottságá-
val elégedett. A vásárszervező 
kft. vezetőjének a közeljövőben 
szándékában áll a szegedi város-
vezetéssel megbeszélni azt, hogy 
milyen formában és időben le-
hetne egy szegedi rendezvényt 
létrehozni, de már teljesen más 
körülmények között. Valószínű-
leg Szeged Expó jövóre is lesz, de 
az már nem hasonlít majd az ed-
digiekre - mondta befejezésül az 
ügyvezető igazgató. A kiállítókat 
az ezt követő szakkiállításokon 
szeretnék kárpótolni. 

F.K. 


