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Hogyan vélekednek 
pap! és világi vezető személyiségek 
a uatot fcus egyház es a népi 
jóviszony meqteiemféséröi 

demokrácia közötti 

A szegedi esperesi kerület 
losszes jelentősebb plébáno-
sai, káplánjai és kántorai a 
karácsonyi ünnepek alkal-

mából nyilatkozatot bocsáj-
totlak ki és irtak alá. Ebben 
hangoztatják, hogy 

?felszabadult országunk munkáskezei csodákat lerem-
leltek az anyagi újjáépítés térülőién és ugyanakkor a 
lelkek újjáépítése is megindult demokratikus rendünk-
ben.* 

Bámulatnak egyben arra. 
hogy annál károsabb ezért 
az egvház és a kormányzat 
között élesedő ellentét. 

Egyházunkhoz és demo-
kráciánkhoz egyaránt ra-

gaszkodó híveink kívánságá-
tól inditlalva és egyházunk 
féltő szereletétől vezettetve 
— írják — fiúi alázattal kér-
jük a kegyelmes püspöki 
kart, hasson oda, hogy 

jaz egyház hivatalos vezetése változtassa meg eddigi 
clutasilő magatartását a demokráciával szemben és ez-
úttal létrejöjjön a liivek rég óhajtor. lelki békéje.* 

A fenti nyilatkozatot alá- kész, Molnár Antal somogyi-
telepi segédlelkész. 

Ilajabács Ernő ujszegedi 
kántor, Hargitai Imre csen-
gelei kántor, Inczédi Kál-
mán rókusi kántor, Kapo-
vics Endre várostanyai kán-
tor, Kovács József lengyel-
kápolnai kántor, Kőhalmi 
Imre alsóvárosi kántor,Ócs-
kái Mihály alsóközponli 
kántor, Pataki István rösz-
kci kántor, Szkálai András 
szatymazi kántor, Szőke La-
jos felsőközponti kántor. 
Török Mihály felsővárosi 
kántor és \Veller Károly 
móravárosi kántor. 

Srta :dr. Henny Ferenc fő-
csperes plébános, Kiss Gyu-
la esperes plébános, Árnyas 
Gyu'a alsókö'pontl plébá-
nos, Ka'ogh Jenő cscngelci 
plébános, Kőris slváii rösz-
kei plébános, László János 
felsőközponti plébános. Sz 11 
József lengyclkápolnai plé-
bános, Ugi Géza ujszegedi 
plébános, Yácz Oszkár so-
tnogviíetepi plébános, Cscp-
' egi József alsóközponti se-
cédle'kész, Fülöp István uj-
szegedi segédlelkész, Gimes 
Gyula szentmihályteleki se-
gédlelkész, Körmendi Sán-
dor felsőközponti scgédlel-

Az egyház hivalclos vezetése változtassa 

me* eddigi magatartását 

benálló magatartásának meg-
változtatását ki vő ájul;. 

Bízunk ablwn, hogy a kará-
csony. a szerelet ünnepe al 
kalmából egyházunk részéről 
végleg megtörténik a magyar 
demokrácia ' kezdeményező 
lépésének viszonzása s igy ki-
alakulhat népi demokráciánk 
és egyházunk között a Ielkek 
békéje és további eredményes 
munkánk s-empontjábőt any-
nyira kívánatos jó viszony 
amely minden igaz katolikus 
IJszinle vágya 

A nyilatkozatot többek között 
aláírták: Ablaka György, a mó-
ravárosi egyházközség elnöke, 
dr. Asbólh Dezső főállam-
ügyész, Balogli Péter, a rókusi 
egyházközségi tanács tagja, Bá-
rót i Dezső egyetemi tanár, dr. 
Bálint Sándor Barankovlcs-
párti képviselő, egyetemi ta-
nár, Boros György erdőigazga-
ló, Bödő István, az alsóvárost 
egyházközség elnöke, Csikós 

Hasonló szellemű nyilatko-
zatot adtak ki és irtak aki az 
egyházi élet legjelentősebb vi-
lági vezelői is a karáesonvi ün-
ne|>ek alkalmából. Nyilatkoza-
tukban a többi között ezt ír-
ják: 

— Az a forradalmi változás 
amely országunkban az utóbbi 
évekh-n lefolyt, békés és ren-
dezett munkát eredményezett-
Sajnálattal látjuk, hogy a ma-
gvar katolikus egyház eddig 
alig tett kísérletet arra, hogy 
nz evangélium szociális meg-
valósítására is törekvő, or-
Szágépitő munkánkba bekap-
csolódjék. 

— A bíboros prímás nr 
egyes megnyilatkozásai foly-
tán. — amelyekben etéegé el 
nem i/élhrtően a naaybirtok 
fs a kapitalizmus embertelen 
rendjének visszaállításán áb-
rándo-ik — az a sajnálatos 
helyzet áttolt elő, hogy a ka-
tolikus hívék egy része lelké-
ben tépelődés honol. 

Természetes, hogy ez a nem 
kívánatos helyzei, amelyet a 
magyar demokrácia kezdemé-
nyező lépésének visszautasilá-

. Kávai a biboros érsek ur maga-
tartása idézett elő, mind népi 
demokráciánk épilő munkáját, 
mind vallásos étetünk megnyi-
latkozásainak zavartalanságát 
lakadá/yozza. Ezért minden 
hozzánk hasonlóan gondolko-
dó magyar katolikus nevében e 
szerencsétlen állapot megszün-
tetését és 

egyházunknak- a népi demo-
krácia épiföerefévet szem-

részeire 
is vehet és rendelhet: 

diófa fénvezett 
hálószobát. 2800.— Ft-tól 

diófa fénvezett 
könnvebb 2000.— Ft-tól 

diófa fényezett kombinált 
szekrényt 1800.— Ft-tól 

kanyhaberéndezíst 900.— Ft-tól 

K A K I S Z I 
Kossuth. Laioa-smiárut 5. szám. 

Jenő állami főszámvevő, dr. 
Csonka Miklós, az ujszegedi 
egyházközség elnöke, dr. Dá-
vid Lajos, az Actio Catoüca 
világi elnöke, dr. Ditrói Gábor, 
a szegedi tudományegyetem rek-
tora, Dorogi Imre festőművész, 
Eperjesi Kálmán, a pedagógiai 
főiskola igazgatója, dr. FüzessI 
István törvényszéki tanácsel-
nök, dr. Gát ödön, a belvárosi 
egyházközségi tanács tagja. Ju-
hász János, a rókusi egyház-
községi tanács tagja, Kamocsai 
Gábor, a belvárosi egyházköz-
ség elnöke, dr. Klivényi István 
törvényszéki tanácselnök, dr. 
Korpássi Béta egyetemi tanár, 
dr. Linzer Károly törvényszé-
ki tanácselnök, dr. Liszkai Ló-
ránt Ítélőtáblai biró, dr. Mar-
gittal István törvényszék! ta-
nácselnök, dr. Martonyi János 
egyetemi tanár, Mccsér József 
ítélőtáblai elnök, II. Papp Ist-
ván, a felsőváros! egyházköz-
ség elnöke, dr. Pálfy György, 
v. helyettes polgármester, dr. 
Páli Ferenc tankerületi főigaz-
gató, dr. Purjesz Béta egyete-
mi tanár, dr. Rák Kármán árva-
széki elnök, Símándi Bcla, a 
Szegedi Ilirlap főszerkesztője, 
Sőíér István egyetemi tanár, 
Szentkuti Viktor, a rókusi egy-
házközség elnöke, Vámos János 
miniszteri tanácsos, dr. Vesze-
lovszki Dezső, ítélőtáblai ta-
nácselnök, dr. Vitos Pál, tör-
vényszéki tanácselnök. 

* 

S z í v l e l i ó h a j t á s , 

k a r á c s o n y i i n d u l a t 

a mes r b ók ó i ó s k í v á n á s a 

A lentiekkel hasonló véle-
ményen van dr. Halász Pál 
apát kanonok is, a szegedi es. 
peresi kerület vezetője, aki 
többek között kijelentette, 
hogy szívbéli óhajtás, kará-
csonyi indulót, hogy kíván-
juk a békét. Kétségtelen, 
hogy ez a kérdés foglalkoztat 
minden katolikus hivöt. A 
kívánság a megbékélésre ma 
különösen ét mindannyiunk 
Szivében. 

A magyar népi demokrácia 
és az egyház közötti megbé-
kélés útját Halász apátkano-
nok ur is azáltal látná bizto-
sítva, ha Mindszenty távozna 
az érsekprimási székbőt. Ez-
zel kapcsolatban a vélemé-
nye az, hogv  a tmegegyezés 
már rég létrejött volna, ha 
az érsekprimási székben pél-
dául Hamvas Endre ülne.* 

u í í ö r o k é a j f t v í l ! . . . 
J ó munkát végez a Móra úttörőcsapat 

•fiUtlörők vagyunk mi, 
Vidám gyerekek. 
Szabadságban élünk, 
Részünk szeretet... 

— csengenek frissen a vidám 
gyermekhangok s az arcok ki-
pirulnak, amint fujjákl a kedves 
yidulót és boldogan táncolnak 
hozzá. Mert vidám dolog ám az 
úttörőélet: sokat lehet ott ját-
szani, szórakozni, de e mellett 
legfontosabb, hogy minden út-
törő minél jobb tanuló legyen. 

Tudják ezt az ujszegedi 
115-ös számú 

Móra Ferenc 
úttörőcsapat 

kis tagjai is, akik általános is-
kolájuk ízlésesen feldíszített ut-
foróotlhonában az idei kará-
esony előtt különösen nagy 
munkában voltak. 

Az otthon bosszú asztalát fi-
uk, leányok ülik körül és Wci-
ner János tanító vezetésével se-
^nven ügyeskednek ezer ap-
róságon. Szorgalmasán furnak-
faragnak és kezük alól kis fajá-
tékok, állatalakok, meg egyéb 
apróságok kerülnek ki, amit 
karácsonyra küldenek et kis-
pajtásaiknak, valamint isko-
lájuk két patronáló testületé-
nek: a honvédségnek és az 
MDP Belváros IV. szervezeté-
nek' A hatodikos Török Sanyi 
büszkén mulatja nagy müvét, 
egy fából faragott ötágú csil-
lagot, amelyen még meg sem 
száradt az aranvfeslék. A krn-
dergyári munkásoknak adja, 
hátából az iskola rendbehozá-
sáért. 

Elég volt a szivgárdából! 

A kis Szabó Imre tavaly még 
szivgárdista volt, de azután az 
úttörőkhöz jött több pajtásá-
val együtt, mert plég volt a 
szivgárdából. 

— Itt sokkal jobb, — mondja 
—, mert ott mindig csal? a tisz-
telendő bácsi beszélt, de sem-
mi ilyesmit nem csináltunk, 
mint az uiíőrőknél. Itt versel, 
nótát, táncot tanulunk, táborba 
mehetünk, meg sok érdekes 
történetet hallunk. 

Virágh Pisla fel sem tekint a 
pirosfestékes tálról, amelyben 
ecsetjét kevergeti, csak ugy he-
lyesel, bólogat rá. Ott van köz-
lük a kis Mondovics János is, 
aki tavaly még igen gyönge ta-
nuló volt, de amióta utlórő 
lett, igen sokat javilott. 

— Már hetese is van, — 
mondják helyette büszkélkedve 
a pajtásai. 

A tanulási verseny 

egyik legfontosabb program 
pontunk, — magyarázza Peré 

B á l i n W n d o i ' p r o l e s s z a r v i s ? - m n n t n o m ó n t P r r \ / p t 
szavonui a képmeSőség'öl , I I I ö l l l l ö l I I ö l l ö g y ü l 

párffo m'nriszeaijfsfa poSit Hálával 
Dr. Bálint Sándor, a szegedi 

tudományegyetem néprajztu-
dósa, ismert vezető egyénisége 
a katolikus társadalomnak, 
Hamvas püspök tanácsadója, 
aki tudományos munkássága 
mellett politikai működést is 
fejt ki és a Barankovícs-párt 
képviselőjeként került a parla-
mentbe. Ö az alábbiakban fej-
tette ki álláspontját, amikor a 
népi demokratikus államunk és 
az egyház közötti megegyezés 
lehetőségéről beszélgettünk vele. 

Arra a kérdésünkre, mi a vé-
leménye arról, hogy Mind-
szenty politikája miatt a vi-
szony egyre inkább élesedik az 
egyház és az állain között, ki-
jelentette: 

— Mindszenty magatartását 
a lószándéku katolikusok 

egyre nagyobb tömege hely-
teleníti' Természetesen én 
magam sem értek egyet ve-
le. Az egyháznak és az állam-
nak feltétlenül mgg kell ta-
lálnia egymást. Meg kell ér-
tenie a modern kor ritmusát, 
ametg több szociális és test-
véri szellemet igényel, 

. — Rendkívül baj — folytatta 
Bálint professzor —, hogy akik 
ma egyszerre nagy keresztény-
séget' fede-nek fc' magukban és 
ulon-uiféien a kereszténység» 
rül beszélnek, ezt azért teszik, 
mert az hiszik, hogy a keresz-
ténység, az egyház az, amely a 
moslani rendszerrel, a népi 
demokráciával szemben áll. 
Ezek az emberek le'entik a leg-
nagyobb tehertételt az egyház 
számúja is• Ezek az emberek 

nem tudnak szabadulni az el-
múlt nagybirtokrendszer szelle-
métől, amely pedig a toerese. 
ténység' tanításaival is ellenke-
zett. Most aztán légüres térben 
érzik magukat a mai szociális 
korszak közepén, amelynek fel-
tétlenül be keli következnie. 

Ugy tudjuk, hogy a profesz-
szor ur levonta ennek konzek-
venciáit és vallásos érzületétől 
hajtva le kíván mondani kép-
viselői mandátumáról, annak 
következtében, hogy a Baran-
kovícs-párt is támogatja Mind-
szenty néocllenes politi'áját. 

— Val iban foglalkozom ezzel 
a gondolattal. Vissza akarok 
vonulni a B arankovics-párt 
helytelen * poHUzédása követ-
keztében és le fogok mon-
dani <i képviselőségről. 

nyi Oszkárné tanítónő, az Út-
törőcsapat lelkes vezetője. — 
A legjobban tanuló őrs szép 

háromszőgldü piros zászlót 

kap, rajta nemzetiszínű alapon 

Petőfi-képe. A zászlóval együtt 

ez az Örs megkapja a v Már-

cius 15-e örs* kitüntető cimcl 

is. Ha egy másik örs jobb ered-
ményt ér el, akkor a zászló 
hozzájuk vándorol. 

Az úttörők tanulása azonban 
nemcsak az iskolai tanulásból 
áll. Akik arra érdemesek, őrs-

vezetői tanfolyamra, meg örs-

vezetői táborba kerülnek. Egy 

fejkendős kisleány: Szepesi 
Rózsa, a csapat titkára, küló* 
nösen szép eredménnyel vérezte 
et a tábort. De ott vaunak a 
többiek is, — legnagyobbrészt 
munkásszülök gyermekei, — 
akik közül többen kétszer is 
vol.ak laborban. S elicmileg, 
testileg rgvaránt gyarapodva 
térlek onnan vissza. 

Ping-ponriaszla!, rap* 

labda, fútba 1 
harácsonyra 

A népes csapat másik cso-
portja a színjátszókból ált. Két 
Bem-koltcgisla: Mé.-er István és 
Terhes Mihály tanítgatja őket. 
Volt is nagy sikerük a karácsar 

nyi ünnepségen, amikor élőad-
ták a »Xégy évszak* c. orosz 
népmese feldolgozást. 

Móra Fercno kis úttörői jö 
munkát végeztek. Sikeres mű-
ködésükért nem is maradt cl a 
jutalom. Karácsonyra kivönüsen 

szép ajándékban részesüli a 

csapai az Úttörő közpon'fól, — 

amint azt dr. Csongor ,Győző 
központi úttörő vezető 'elmond-
ja. — Röplabdát. futballt, 

ping-pongasztatt és feWnit* 

kaptak. Ez egyben előleg is a 
további sikerek reményében. 

— Mién': a jövő ultörök! — 

tünVc szembe a képekkel, fel-
iratokkal díszített falakról az 
egyik tábla és tudjuk, bogy ez 
a jövő már a boldog társada-
lom szocialista jövője lesz. 

n. zJ 

M o z g ó r á H ó á K o n á s o k 

Mozgó rádióállomásokat 
kapott Ukrajna 41 gép- cs 
traklorállomása. Segítségük-
kel a gép- és trakloráUomá-
sok állandó összeköttetést 
tarthatnak fenn G00 trakto-
ros brigáddal. Ez év végéig 
ugyanilyen rádióállomások-
kal még további 31 gép- és 
traktoráliomásL valamint 
475 traktoros brigádot lát-
nak el. 

x Eljegyzés. Vigh Tlona és 
Nacrv István Gábor jegyesek. 

x Halálozás. Aradi József tűz-
oltó váratlanul elhunyt. Teme-
tése 25-én 3 órakor a belvárosi 
temetőben. 

x Paplanok legszebben ké-
szülnek Soósné paplanüzemében, 
Deák Ferenc-utca 2. 

és egyéb dolgok 
elköltözés miatt 
s ü r g ő s e n 

) lc són e adó 
Cim a kiadóban 

Kellemes Karácsonyi 
ünnepeket kíván j 

Kovács cuW'ás 
Tisza L a j o s - k ő i ü l 48-


