
Állampolgári eskütétel 

FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ 

Csaknem félszáz egykori jugoszláv, 
román és bolgár honpolgár tette le az 
állampolgári esküt tegnap délelőtt a vá-

rosházán dr. Ványai Éva alpolgármes-
ter előtt. Az alpolgármester rövid kö-
szöntője és ismertetője, valamint a Szó-

zat e lhangzása után az új magyar ál-
lampolgárok esküt tettek, majd átvették 
a honosítási okiratot. 

Szegedről öt család utazik a TS-karácsonyra 

Tiszta tej a tények tükrében 
Adományként 520 liter tejet 

ajánlott fel a Csongrád Megyei 
Tejipari Vállalat az 520 nagy-
családnak, s mivel egy család-
ban több gyerek van, nem 
juthatott tej mindenkinek a 
1500 ember közül. A Fonal-

feldolgozó Vállalattól, vala-
mint a Centrum Áruháztól 
kaptak 30 ezer forint értékben 
ruhaneműt, amit csoportveze-
tők útján osztanak ki a leg-
inkább rászorultak között. Sza-
loncukor volt, igaz nem sok, 
hiszen ezt a Civitan klubbal 
közösen rendezett jótékonysági 
koncertből finanszírozták - a 
koncerten Szilágyi Erzsébet és 
Németh József lépett fel 
ennek a b e v é t e l e azonban 
mindössze 3200 forint volt, s 
ebből csak tíz kiló szaloncu-
korra tellett. A Civitan klub 
jóvoltából egyébként hamaro-
san öt mázsa ruhát osztanak ki 
a családok között. 

A hétvégén állították fel 
a nagycsaládosok 

karácsonyfáját a szegedi 
Sportcsarnokban, s mint 
lapunkban is közzétettük, 

várták az adományokat a fa 
alá. Vasárnap több telefon is 
érkezett szerkesztőségünkbe, 

miszerint sokan hoppon 
maradtak, hiszen ajándék 
gy anánt minden második 
gyermek egy zacskó tejet 
kapott. Tegnap telefonon 

tájékoztatta 
szerkesztőségünket Pejva 

Imréné, a Fészek 
Nagycsaládosok 

Egyesületének képviselője, 
a nagycsaládosok országos 

szervezetének elnökségi tagja 
a szombati akció hátteréről. 

A karácsonyfát szombaton 
már koradélután felállították, s 
várták az adományozókat, de 

egyetlen vállalat, kft. vagy 
magánszemély sem jött, hogy 
valamit odategyen a fa alá, 
pedig több céget is megkeres-
tek l evé lben . Pejva Imréné 
elmondta, hogy a családoknak 
sem mindig azt kell nézni, mi-
kor mit kapnak, hiszen már az 
is nagy szó, hogy együtt lehet-
nek és ünnepelhetnek. 

A Budapest Sportcsarnokba, 
a TS-Karácsonyra Szegedről is 
indul busz, amire a Volán 
jóvoltából a Budapestről kivá-
lasztott öt családnak jóval ke-
vesebbet kell fizetni a rendes 
viteldíjnál. A budapestiek ígé-
rete szerint egyébként a meg-
maradó holmikat szétosztják az 
országban működő szervezetek 
között, az itthonmaradók pedig 
az ünnepet a televízión keresz-
tül nézhetik. 

T. V. 

Testvér-
egyetemek 
találkozója 

Dr. Csirik János, a JATE 
rektora hívta meg a szegedi 
tudományegye tem testvér-
egyetemeinek rektorait kétna-
pos látogatásra. A közép-kelet-
európai egye temi városok 
intézményvezetői azért talál-
koznak, hogy ö s s z e g e z z é k 
együttműködésük eddigi ta-
pasztalatait és beszéljenek a 
jövőről. Az udinei, göttingeni, 
bmói , újvidéki, szkopjei, te-
mesvári vendégeket tegnap 
délután fogadta dr. Lippai Pál 
polgármester is. Ma folytatják 
tanácskozásukat az egyetemen, 
részletesen is megismerkednek 
azoknak a tanszékeknek a 
munkájával, amelyekkel saját 
intézményeik tanszékei együtt-
működnek. 

MIRŐL IRT A DM? 

DÉLMAGYARORSZAfi 75 éve 

A Szegedi Orvos Egyesület 
megszüntette a háziorvosi rendszert 

(Saját tudósítónktól.) A Szc- szegények orvosi kezelését az 
gedi Orvos Egyesület (...) csü-
törtökön délután évzáró közgyű-
lést tartott. A közgyűlés egyik 
határozata mélyen belevág a kö-
zönség é rdeke ibe . Az Orvos 
Egyesület ugyanis elhatározta, 
hogy a ház iorvos i rendszer t 
megszünteti, az orvosi tisztelet-
dijakat pedig fölemelte. E hatá-
rozattal szemben a közgyűlés vi-
szont kimondotta azt is, hogy a 

orvosok teljesen díjtalanul látják 
el. Az Orvosi Egyesületnek az-
zal a határozatával, amellyel a 
háziorvosi intézményt megszün-
tette. az egyesület tagjainak egy 
része nem azonosítja magát és 
többen kijelentették, hogy - ha 
az Orvosi Egyesület határozatát 
fentartja - kilépnek az egyesü-
letből. (...) (1917. dec. 22.) 

DELMAGYAR0R5ZÁG 50 éve 

Régen látott szép játékkal győzött 
a Szeged a kitűnő Kispest ellen 
őszi idénybeli utolsó mérkő-

zésén a Szeged olyan szép és jó 
játékkal vonult fel a Kispest el-
len, milyet már régen látott tőle 
a szezon előrehaladottságára va-
ló tekintettel viszonylag nagy-
számú szurkolóhad, amely meg-
jelent a vasárnap délutáni Ma-
gyar Kupamérkőzésen. A Sze-
ged ezzel a játékával bebizo-
nyította, hogy szezoncleji rossz 
szereplése csak a körülmények 
kedvezőtlen összejátszása foly-
tán bekövetkezett formahanyat-
lásnak, meg a balszerencsének 

tulajdonitható és nagyon is korai 
volt a csapatot az NB I. osz-
tályból való kieséstől félteni. A 
Szeged játékosgárdájáhan nagy 
képességek vannak és vasárnap 
ezek a képességek felszinre is 
kerültek. Most már csak arra kell 
törekedni, hogy a téli pihenő 
alatt ezek a képességek ne alud-
janak el túlságosan mélyen és a 
tavasszal idejében felébresztes-
senck s akkor bizakodással néz-
hetünk a piros-fehérek bajnoki 
szereplése elé. (1942. dec. 22.) 

DiiMmmm 25 éve 

Díjnyertesek 
Kevesen tudják, hogy Földes 

László és Varga Rezső, akik a 
napokban nyerték meg az Or-
szágos Néprajzi pályázat ifjúsági 
csoport jának első díját - sze-
gediek, helyesebben a Szegcdi 
Építőipari Technikum diákjai 
voltak. Sőt a második díjat is a 
technikum honismereti szakköre 
nyerte meg az Erkel diákünne-
peken arany fokoza to t nyert 
pályamunkáival. 

Az első díjas pályamunka a 

domaszéki nádfedeles tanyák 
néprajzi-építészeti felmérését 
tartalmazza. 1963 óta - mióta az 
első pályamunkák, tanulmányok 
ebben a t echn ikumban meg-
születtek - sok első dijat, he-
lyezést megszereztek. Most is 
rendszeresen kutatnak a diákok, 
írják a pályamunkákat nemcsak 
néprajzi, hanem mindenféle -
szakmai, tantárgyi vonatkozás-
ban. (1967. dec. 22.) 
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Tengerentúli Jézuska ajándéka Szakszervezet, 
népművelőknek 
A hat, közművelődést szolgáló önkormányzati intézményben 
dolgozó 63 szakember közül 9 december közepén Szegeden is 
megalakította a Közművelődési és Közgyűjteményi Dolgozók 
Szakszervezetének (KKDSZ) városi művelődési szervezetét. 

A nagy szakszervezeti konföderációkon kívül maradókat 
tömörítő Szakszervezeti Együttműködési Fórumhoz tartozó 
KKDSZ közismerten aktív érdekvédelmi, érdekképviselet» 
munkát végez. Erre van szükség Szegeden is, mert itt riem 
volt igazán szervezett képviselete a művelődési házakban 

dolgozóknak, mert a népművelők és a közművelődési 
intézmények kiszolgáltatott helyzetén enyhíteni kellene. 

A KKDSZ m ű v e l ő d é s i 
szervezete nem gátolja, inkább 
k iegész í t i a már működő 
szakmai fórumok (például 
Magyar Kulturális Kamara, 
K ö z m ű v e l ő d é s i E g y e s ü l e t ) 
tevékenységét. 

Az új szervezet nem a mun-
kahe lyhez , hanem a sze-
mélyhez kötődik. így felvállalja 
a nem önkormányzati intézmé-
nyekben dolgozó népművelők 
gondjait, sőt a munkanélküli-
ekkel való foglalkozást is. A 
három hónapra választott há-
rom fős v e z e t ő s é g nevében 
szóló Kiss Ernőtől (Bálint Sán-
dor Művelődési Ház) megtud-
tuk. hogy a k ö z m ű v e l ő d é s i 
koncepció kidolgozásába is be-
kapcsolódnának, s a városi 

közgyűlés mellett működő bi-
zottságok munkáját is szívesen 
segítenék. 

A Szegeden új szakszerve-
zetnek természetesen jelentős 
szerepe lehet a közalkalmazotti 
tanácsok megválasztásakor, a 
munkahelyi kollektív szerző-
dések megkötésében. „Tapasz-
talhattuk, csak magunk tudjuk 
megvédeni a magunk érdekeit 
" - vélekedett Kiss Ernő. Ezért 
bízik abban a szakszervezet 
három hónapra megválasztott 
titkára, hogy néhány héten be-
lül elérik a 50 százalékos szer-
vezettséget , s a márciusban 
esedékes találkozón megvá-
laszthatják a KKDSZ szegedi 
művelődési szervezetének vég-
leges vezetőséget. 

A várakozás izgalmától ki-
pirult arcú gyermekek töltötték 
meg tegnap délután azokat a 
padsorokat, amelyeket egyéb-
ként a városatyák vesznek bir-
tokukba rendszeres havi ta-
nácskozásaik során. A torony 
alatt, a díszteremben fogadták 
azt a 83 árva és intézeti gyer-
meket, valamint a nagycsalá-
dosok kőző! kiválasztott 3-15 
év közötti szegedit, aki a test-
vérvárosi Toledóból kapott 
ajándékot. Mint arról a csütör-
töki Délmagyarországban be-
számoltunk, az amerikai nagy-
város polgárai egy bevásárló-
központban felállított kará-
c s o n y f a alatt ajándékokat 
gyűjtöttek a szegedi gyerekek-
nek. 

Ezeket a csomagokat adták 
át tegnap a „címzetteknek". 
Miután a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar vonósnégyese és Ba-
lázs Péter gitárművész rövid 
műsorát élvezhették a gyere-
kek, dr. Lippai Pál polgármes-
ter méltatta a toledóiak: az ot-
tani polgárok, az egyházköz-
ség, nemkülönben Bálint Er-
zsébet, a magyar kolónia tagjá-
nak odaadó és szeretetteljes 
karitatív munkáját. Hangsú-
lyozta , hogy tőlünk nem is 
olyan messze háború dúl, a vi-
lág több pontján pedig éheznek 
a gyermekek, ezért külön is 

méltányolni kell e rendkívüli 
tengerentúli küldeményt. 

Dr. Gyulai Endre megyés-
püspök rövid méltató beszédét 
„képi megjelenítéssel" vezette 
be, jelesül bemutatta Toledó 
város kinagyított képét, s arról 
beszélt, hogy ő már járt a sze-
gediek testvérvárosában és az 
ottani Szent István királyról el-
nevezett plébánián, ahol olyan 
szép magyarsággal éneklik a 

magyar Himnuszt! A képet 
egyébként átadta Lippai pol-
gármester úrnak, a gyere-
keknek pedig a kis Jézus szüle-
tése feletti .örömről szólt és 
méltatta az ünnep jelentőségét. 

A kedves, ünnepélyes sza-
vakat a meghitt ünnepi ce-
remónia „gyakorlati" része vál-
totta fel, amikor a gyerekeknek 
kiosztották az amerikai cso-
magokat. Volt azokban gyö-
nyörű pulóver, kesztyű, zokni. 

walkman, édesség, farmernad-
rág, s e g y - e g y megc ímzet t 
boríték, hogy abban írjanak 
majd a fe ladóknak az új 
„tulajdonosok". 

Ezt a meghatódottságtól és 
izgalomtól énekelni alig tudó 
kis nebulók meg is ígérték, el-
énekelték a Mennyből az an-
gyal-t és az új szerzeménnyel 
elindultak haza... 

K. F. 


