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Kopogott a cipőnk az SZTE TIK üvegtetején

Bátran lépkedett Aranka (balról) és Erika a tanulmányi központ üvegtetején. Fotó: Kuklis
István
Kiss TímeaDélmagyarország
2016.09.19. 16:10
Munkája miatt régóta szemezett már a József Attila Tanulmányi és Információs Központ zöld
épületével Mohai Aranka, de nemhogy a tetején, még bent sem járt. Olvasónk testvérét lepte
meg a látogatással lapunk segítségével.
Jó testvér a hétköznapokban és a kalandos hétvégeken is Mohai Aranka és Judikné Mohai
Erika, lapunkat olvasva jutott eszükbe egy újabb családi meglepetés.
A Csodarét helyett Pécs
Mindennap várják az újságot, hiszen Aranka rendszeresen küld képeket a szerkesztőségünkbe,
a megjelent fotókat lefűzi. Amit édesanyja meglát, azt is lefotózza, de szívesen örökíti meg
testvérével, Erikával közös kalandjait is. Van mit dokumentálni, gyakran lepik meg egymást a
nővérek egy-egy utazással, programmal. Megesett, hogy Erika azt hitte, csak az ásotthalmi
Csodarétre indulnak biciklizni, de végül Pécsett kötöttek ki. Ilyen meglepetés volt Aranka
kérése is Kincskeresők című mellékeltünkhöz. A nővérek ugyanis még soha nem jártak a

Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban. Annak
ellenére sem, hogy a mélyépítő cég, ahol Aranka dolgozik, részt vett az SZTE TIK
építőmunkálataiban.
Az ősszakácskönyvtől a Gasztromagazinig
Kincskeresők mellékletünkkel szándékaink szerint olyan olvasók kéréseit teljesítjük, akik
segítségre szorulnak, vagy mások számára is tanulsággal szolgálhat történetük, érdekes
kívánságuk. Az olvasók kérése számunkra kincs, és a lapunkat választók is kincsre lelnek, ha
hozzánk fordulnak.
Kincset már a túránk első perceiben találtunk, ugyanis a bibliotéka legértékesebb darabjához,
a Szakácsmesterségnek könyvecskéjéhez vezetett utunk. Aranka szeret sütni-főzni, lapunk
Gasztromagazinjából is szívesen merít ötleteket. A 17. századi „ősszakácskönyv" lenyűgözte,
de mind rácsodálkozunk, amikor kiderült: a 1600-as évek kiadásaiból csak egyetlen ép
példány maradt meg, az, amit az egyetemi könyvtárban csodáltunk. – Most is működnek a
receptek, csak nem minden hozzávalóról tudjuk, micsoda – árulta el kísérőnk, Csengődi
Erika.
Az épület teteje felé tartva Frank Attila, az SZTE TIK műszaki munkatársa kísért bennünket a
kulisszák mögött.

Már az ajtóban meglepetéssel fogadta a nővéreket a JATIK igazgatója, Gyarmati László.
Fotó: Kuklis István
Mobillal nyitják

A tetőn elénk táruló látványtól a nővéreknek is elakadt a szavuk. A zöld épület napelemparkja
mező méretű odafönn, de körbenézhettünk tőlük: jobbra a dóm, balra a körbeállványozott új
zsinagóga, a hátunk mögött az alsóvárosi templom tűnt ki a napfényben. Frank Attila némi
pötyögés után kinyitott mobiltelefonjával pár fenti ablakot, míg a nővérekkel az épület
üvegtetejére is fellétráztunk. Remegő lábakkal nyugtáztuk: egy emelettel feljebb jártunk, mint
a magas tudományok.
Tudta?
Az SZTE Klebelsberg Könyvtárában összesen 2 millió dokumentumot őriznek, több mint
1300-an tudnak itt egyszerre tanulni, 262-en ülhetnek számítógéphez. A könyvtárnak 2014ben például 631 ezer 157 látogatója volt, közel 250 ezer dokumentumot kölcsönöztek ki. Ha a
raktár tolópolcain őrzött könyveket sorba raknánk, Szegedtől Kiskunmajsáig érnének a
kötetek. Az intézmény szkennerével digitalizálták a Délmagyarország napilapot első, 1910-es
lapszámaitól úgy, hogy azokban keresni is tudnak olvasóink. A régi újságok a
http://www.delmagyar.hu/delmagyarchiv internetes oldalon olvashatók.
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Lovas képek a TIK-ben
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