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  zárultak a megemlékezések. A jeles eseményünket a 
város patinás helyén, az Alabárdos étteremben rendeztük. Az est zenei nyitányaként a  

 ját  majd d  muzeológus, 
helytörténész Szeged város napjának történelmi hátterét világította meg emlékezésében, 
melyet közreadunk. 
 

___________________________________________________ 
 

 

megtartani. Szeged történetében közismert, és a jelenkori épített környezetét meghatározó 
em 

teljes pusztulását okozó katasztrófa helyett egy kevésbé tragikus eseménnyel akarták 
összekapcsolni a jelent.  
            

i közül került ki. A tanácsi döntéshozók 
munkáját segítették azzal, hogy szakmai kérdésekben kidolgozták javaslataikat, 
állásfoglalásaikat. Figyelmük kiterjedt az utcanevekre csakúgy, mint a város napjának 

ljesítmények helyi jutalmazására, az 
országzászló újbóli felállítására és természetesen Szeged jelképeire. Munkájukat a 

  
            -én tartott ülésén döntött a város 

május 21.- - y, uralkodott 1711-
-

Szeged szabad királyi város jogállását. Fölmerül a kérdés, hogy miért tartották fontosnak 
-

 
            Nézzük meg jobban ezt a nevezetes adománylevelet, amelyet azóta 
Szegedi Levéltár. A könyv alakú, latin nyelven íródott, 26 pergamenlapot tartalmazó, vörös 

királyi nagypecsét fatokban. A szabadalomlevélbe bemásolták azokat a korábbi királyi 
oklevelek tartalmát, melyek a legfontosabb kiváltságokat tartalmazták. Átírásra és egyben 

mindazokat a kiváltságokat, amiket a város nyolc korábban uralkodott királytól kapott. A 
teljes szövegével bemásolt 13 szabadalomlevél tulajdonképpen öt kiváltságot tartalmaz. Ezek 
között van bizonyos területek földesúri birtoklása, a kun pusztákon való legeltetés joga, Buda 
és Székesfehérvár kivál
polgárok rév- 
jog, hogy a város polgárai felett csak a saját törvényszékük ítélkezhetett, másodfokon a 
tárnoki bíróság alá tartoztak. A visszakapott szabad királyi városi státusz azt jelentette, hogy 
Szeged a király közvetlen uralma alá tartozott, polgárait együttesen egyetlen nemes 

k rend 
-  

            
Székesfehérvár városjoga. Röviden és mai fogalmakkal arról van szó, hogy a város, mint 
független önkormányzat hogyan bástyázta körül polgári joghatóságának védelmét: önálló 

között és ehhez hogyan teremtette meg a gazdasági alapot. Ezeknek a kiváltságoknak a 
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rmeket Fritz 
Mihály szobrász-,  

 
-

jeles tagja, a Széchenyi-díjas Simon Miklós orvosprofesszor. 
* 

 – – klasszikus gitáron 
  c. darabját. 

A ünnepi  volt, hogy megemlékezzen örökös tiszteletbeli elnökünk
melyet az arra leghivatottabb, a munkatárs és kolléga, a numizmatikus tette meg. 

* 
_____________________________________ 

 
 
Anyakönyvi dokumentuma tanúsága szerint Szegeden, 1915. február 27-én született Czibula 

bácsi” volt. 
 – amelyet itt nincs módunkban részletesen 
idézni – megalapozott, büszkén vállalt szegediségét bizonyítandó, kitér a Bácskából, a 

viszontagságaira. Elbeszélésében számos ismert, már szegedi név fölbukkan, természetesen a 
tuszukat tekintve is 

urak és proletárok”. Mindez persze szinte adódik a korszakváltó kor zavaros viszonyaiból. 
Legnagyobb hatással rá édesapja, a magát 1919-ben exponáló, egyébként szociáldemokrata, 

-
távirati stílusban ifjúsága változatos, mondhatnánk, zaklatott körülményeit, éveit a múzeumi 

kíváncsiságát. Szerencse, hogy energiái nem a közéletben vesztek el, hanem a tudományos 
ületein tudta mozgósítani.  

 Általános iskoláit és gimnáziumi éveit Szegeden, egyetemi tanulmányait is itt kezdte 
-

a 
Szegedre való visszatérése után általános iskolában, majd gimnáziumban tanított és csak 
1952-
gondozására. E munkakörében éppen mesterét követte.  
  által 
elmélyült a természethez való vonzódása, kialakították benne a tudományos munka 

szetrajzi 
 -

 
 
munkabírásban és koncepcióban is méltó utóda, 
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- -as években inkább csak baráti társaságképpen 

- -
 

csoportjaként – – 
keretei között. Az ér

-

voltak: elnök: Mezei r.  
 -
Csongrád Megyei Szervezet i - r. 
elnöki tisztet, hel  
 
múzeumi munka után 1975-
azonban lankadatlanul folytatta, 
körében az új elnök hatására még tudatosabban tartották a korábbi gyakorlatot: hetente kétszer 
találkoztak a mindenkori csereberére, de havonta legalább egyszer kisárverést és rövid 

tematikus összeállításokból, tudománytörténeti, szakirodalmi tájékoztatóval egybekötve. Ezek 

 
 A létszám növekedésével együtt megnövekedtek a bürokratikus feladatok is, meg 
kellett teremteni az országos szervezeti egységet. Ez abban is megmutatkozott, hogy a 
megyebeli kisebb helységekben is egymás után megalakultak és kapcsolódtak az új, kisebb 

irányításában, ami az Egyesületünk egyik mindennapi célja. 
 

-ben itt rendezhettük meg az 

években közösen, autóbusz-kirándulás formájában vette

jó híre alapján a Csongrád Megyei Szervezetet a közvélemény méltán tette az ország vidéki 
 

 Megyei Egyesületünk alakulásának 15. évfordulóját 1984-ben tartotta. A kiadványok, 
rendezvények sorából itt a kiállítást emeljük ki, amelyet a Móra Ferenc Múzeum 

 Bóna Endre, Bunkóczy Menyhért, dr. 
, dr. , Molnár István, Szentandrási Lajos, dr. 

” címmel. A kiállítást dr. 
 

 Másik örvendetes, fontos esemény is történt még ugyanebben az évben: megkezdte 

-
ereje és a verdei technika összetalálkozásával, a helyben 

megoldható éremkibocsátással egész szervezeti életünk újabb nagy lendületet nyert. Ezzel, a 
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Béla titkár –  Csongor 
  

ti témákban 

összeállították Simon Ilonával a 
 

 

munkásságában láthatjuk meg. A kultúrtörténet szélesen értelmezett területén sok mindenhez 
m tartotta 

megérdemeltnek. Ezzel kapcsolatban önkritikusan azért annyit megjegyzett: „nem 
csináltattam névjegyet, mert nem tudtam, hogy azon milyen foglalkozást örökítsek meg.” 

 
 Mi
Módszerét mindig az igazi pedagógus magatartás jellemezte: tudományával a segíteni akarás. 

 
dr. 

-ben emléktáblát avattunk. 
             Ezt a megemlékezést is zeneszám követte,  . S. Bach -
szonátájának Presto tételét játszotta g-mollban. 

 
* 

             nem maradhatott el  -je sem, 
melyet 1984-ben írt -ben klubunk avató 
ünnepségén maga olvasott föl.  már országszerte ismerik ezt a verset, gyakran 
idézik egy-egy részletét. Nyelvezete speciális, ne
ezútt . 

* 
            A serlegvacsoráknak mindig fontos eseménye a  
átadása. Ebben az évben a III. fokozatot   kaposvári 

,  a kürtkvártett ifjú tagja,  új tagunk és  
budapesti vendégünk vehette át. A II. fokozatot ezúttal ketten kapták: 

            , a Fejér Megyei Alba Regia 
szervezetek közötti több éves jó  végzett munkásságáért,  
             

 pedig 
Szervezete közötti szakmai kapcsolatok területén ho tevékenységéért 
vehette át a jutalomérmet. 
             k  
áldozatos tevékenysége elismeréseként a jutalomérem  kapta. 

* 
            A finom vacsora és desszert elfogyasztása következett és az étterem ezúttal is remek 
étkeket és édes finomságokat szolgált föl. A  min
tombolatárgyak sorsolása következett, és ez alkalommal is több tucat érem és kiadvány került 
a boldog nyertesek birtokába. 

* 








