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"Pontosabban is fogalmazhattam
volna" 
 
Újságírói kérdésre Balog Zoltán beszélt
a roma holokauszttal kapcsolatban
nemrég tett kijelentéséről. – Azt
gondolom, hogy romaügyben nem
nekem kell magyarázkodnom, hanem
azoknak, akik most mindenféle
nyilatkozatokat kiadnak. Azok a
gyilkosságok, amelyek a Gyurcsány–
Bajnai-kormány alatt történtek, annak
idején nem lettek tisztességesen
feltárva. A mi kormányunknak kellett
ezt elvégezni. El kell ismernem, hogy
pontosabban is fogalmazhattam volna,
hiszen arra gondoltam, hogy az a fajta
szervezett deportálás koncentrációs
táborokba, ami a magyarországi
zsidósággal történt, és ami valóban
nagy szégyen, ebből a szempontból a

Szeged - Magyar bibliatörténeti kiállítás nyílt kedden az
SZTE József Attila Tanulmányi és Információs
Központjában. Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere a megnyitón elmondta, a Biblia a magyar
kultúra elidegeníthetetlen része.

E nélkül nem lehet megérteni a
kultúrát, a művészetet, még a
hétköznapi életet sem.
Emlékeztetett, hogy a magyar
nyelv sok száz fordulata a
bibliai nyelvből, elsősorban
annak magyar fordításából,
Károlyi Gáspártól származik.
Balog szerint a tudósok, akik a
Szentírást kutatják, abban is
segítenek, hogy mi az, ami
aktuális ebből a jövő
Magyarországának és
Európájának építésében.  
 
A megnyitón részt vett mások
mellett Kiss-Rigó László
szeged–csanádi püspök, Szabó
Gábor, a Szegedi
Tudományegyetem rektora is. 
A tárlat az Újszövetség Kutatók
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Kisalfold.hu ajánlja

90 éves motoros sérült
meg egy szentesi
balesetben -…

Még mindig nem tudják
az utasok, mikor ér a
busz a…

A szépség kortalan! Ezt
pedig egy 89 éves
szupermodell…

Ebben több volt
Alabárdos-Szegedi TE
számára

A jövőnkkel
játszunk: felzabáljuk a
bolygónkat
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magyar állam más szerepet játszott
ebben az ügyben. De ha valaki
elolvassa ennek a gondolatnak az
előzményét, teljesen nyilvánvaló, hogy
az áldozatokkal szembeni alázatot,
bocsánatkérést hirdetem, és ezt fogom
továbbra is tenni – közölte a miniszter. 
 

Társasága (SNTS) augusztus 5.
és 9. közötti
világkonferenciájához
kapcsolódik. 5 kontinensről,
131 egyetemről 267 professzor
van jelen Szegeden ezekben a
napokban. Számukra
elkészítették a magyar
bibliatudomány történeti
kronológiáját angol nyelven.  
 
A kiállítás bemutatja a legfontosabb magyar intézményeket, publikációkat,
kiadványokat is a kezdetektől a mai napig. Például a Káldi-, illetve a Károlyi-
bibliát és más 16., 17. századi könyveket. A konferencia ökumenikus, hiszen
katolikusok szervezik protestánsoknak – tudtuk meg Benyik Györgytől, a
szervezőbizottság elnökétől. A tanácskozást amerikai és nyugat-európai
egyetemek mellett működő kiadók kísérik ᱐gyelemmel. A legújabb
publikációkat is elhozták, amelyekből néhányat a könyvtárnak ajándékoznak.  
 

 
– A 12. században azt mondták Aquinói Szent Tamásról, hogy a teológia
kenyerét Párizsban sütik. Most azt kell mondani, hogy öt évre a
bibliatudomány kenyerét itt, Szegeden sütjük ebben a három napban –
érzékeltette a világkonferencia jelentőségét Benyik György.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Letette a földre az RTL mikrofonját Balog Szegeden

Témák: Biblia  kiállítás  megnyitó  püspök  Szeged  TIK

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!
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