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flz MKP segítsége a helyettes tanítóknak 
D r . Z ö l d Sándor, kommunista nemzetgyűlési képviselő közbenjárására 

és Dénes Leó polgármester intézkedésére juliusra és augusztusra 

200 -200 forintot kaptak a kisegítő, helyettes tanítók Szegeden 

A pedagógusok megélhetése so-
hasem tartozott a rózsás életlehe-
tőségek közé. Ezek közölt is azon-
ban igen nehéz helyzetben köz-
Lödnek már régóla az úgynevezett 
kisegitő helyettes tanilók. Szege-
den tizenkét'hclyeltes tanítónő van. 
akiket a jelenlegi helyzetben az 
a veszely fenyegetett,, hogy nyárra 
nem kapnak egy fillér fizetésesem, 
mert őket csak a tanítási idejük 
alatt illeti meg csekély jövedel-
mük. A Magyar Kommunista Párt 
azonban eredményes közbenjárá-
sával és sikeres akciójával segített 
rajtuk. 

A szegedi városi helyettes tanító-
nők ugyanis dr. Zöld Sándor nem-
zetgyűlési képviselőhöz, az MKP 
nagyszegedi pártbizottsága titkárá-
hoz fordultak segítségért. Zöld elv-
társ Simon József elvtárssal, a pe-
dagógus szakszervezet megyei tit-
kárával együtt már dr. Alexils 
György clvlárs, kultuszállamlitkár 
legutóbbi szegedi látogatásakor fel-
használta az alkalmat, hogy köz-
benjárjon a kisegítő tanítónők ér-
dekében. Vázolta a tanítónők ne-
héz anyagi helyzetét és rámutatott 
arra, nem lenne méltányos, hogy 
éppen ők ne kapjanak a szün-
idő alatt semmiféle fizetést, ami-
kor éppen olyan munkát végeztek, 
mint a többiek. Alexits államtit-
kár megértéssel fogadta Zöld elv-
társ előterjesztését és ennek ered-
ményeképpen megígérte, hogy au-
gusztus hónapra 200 forintot utal 
ki számukra fejenkent. Ugyanak-
kor Dénes Leó elvtárs, polgármes-
ter hozzájárult ahhoz, hogy ju-
liusra pedig ugyancsak 200 forin-
tot a város fizessen ki nekik. 

A tanítónők valamennyien nagy 
hálával fogadiák az MKP segítsé-
gét és közülük többen önként vál-
lalkoztak arra, hogy viszonzáskép-
pen a gyermekstrandon vállalnak 
felügyeletet az ottani gyermekek-
re. Ezt teljesen önzetlenül meg is 
tették egészen a strand mostani 
szüneteltetéséig 

Mit mondanak a tanítónők? 

A Délmagyarország munkatársa 
elbeszélgetett néhánnyal a tanító-
nők közül. Kilyén Irén, az ujsze-
gedi iskola kisegitő tanítónőjét la-
kásán éppen szorgos házimunka. 
Vasalás közben találtuk, örömmel 
mesélte el, hogy Alexits államtit-
kár milyen szívesen fogadta ké-
résüket. 

— örömmel láttuk — mondotta 
Kilyén Irén, aki egyébként a Szo-
ciáldemokrata Párt tagja —, hogy 
a Magvar Kommunista Párt mind-
annyiunk kérését mennyire magáé-
vá telte pártkülönbség nélkül. Iga-
zán hálával tartozunk a közben-
járásért, de egyben jóleső érzés is 
azt lálnynk, hogy törődnek végre 
a pedagógusokkal, hogy előbbre vi-
hessük az országot. Most már re-

ménykedve nézünk előre és szív-
vel-lélekkel dolgozunk majd olt, 
ahova a munkánk állított. 

Elmondja még ezután, hogy a 
kisegitő tanítónőknek mennyi ne-
hézséggel kellelt évek hosszú so-
rán át megküzdeniök. Legtöbbjük-
nek nyáron munkába kellett állni, 
kinek az adóhivatalban, kinek 
másutt, hogy sokan gyermekeik-
nek megkeressék a legszükségeseb-
beket. Uemélik azonban, hogy ha-
marosan talán megjön a kinevezé-
sük is és akkor mégis könnyebb 
lesz valamivel a helyzetük. 

A szociáldémokralapárti Ki-
lyén Irma után egy pártonkívüli 
kisegítő tanítónőt: Csókássy Au-
gusztát kerestük fel. Hasonló nagy 
hálával és örömmel nyilatkozott 
ő is. 

• — A Józseftelepen tanítottam — 
kezdte. — Bizony sok nehézséggel 
kellett megküzdénünk. Tudom, 
liogy a Magyar Kommunista Párt-
nak köszönhetjük, hogy most nyá-
ron is kaphatunk fizetést. Ezért 
nem lehetünk elég hálásak dr. Ale-
xils államtitkárnak, dr. Zöld Sán-
dor képviselőnek és Dénes Leó 

polgármesternek. A múltban ke-
veset törődtek a pedagógusokkal, 
igy segítség sem érkezett a ré-
szünkre. Most már látjuk, hogy 
az MKP felkarolja a pedagóguso-
kat. Nemcsak ígéretek, hanem cse-
lekedetek is történtek a kommu-
nisták közbenjárására, hogy a 
helyzetünk megjavuljon. Számta-
lanszor fordultunk segítségért dr. 
Zöld Sándorhoz és a kéri segítsé-
gei mindig megkaptuk. 

Az egyszerűen, de ízléssel öltö-
zött fiatal taniiónő elmondja ez-
uLán, liogy kevés fizetéséből bizony 
alig tud ruhát, cipőt venni és a 
továbbképzésre szükséges dolgokat 
sem igen tudja beszerezni. Az MKP 
mostani megnyilatkozása azonban 
biztatás számára, hogy ezentúl jobb 
életkörülmények közé kerülhetnek. 

Végül még egy kisegitő tanító-
nőhöz: Jójárt Piroskához mentünk 
el. Csak szerényen szól néhány 
szót és elmondja, hogy éppen a 
legjobbkor érkezeit ez a scgilséfl, 
amelyet ugy érez ugyan, hogy meg-
illeti őket, de mégis a Magyar 
Kommunista Pártnak köszönhetik, 
liogy megkapták. 

vn i2o 
Vasutas Stadionban minden 
eddiginél nagyobb izgalma-
sabb sport esemény ! 
A legismertebb és leghíresebb 
magyar és nemzetközi 

férfi és nol 
3 óra hosszát tartó 

NAGY VIADALA 
A b e v é t e l e k a londonij 
OLIMPIÁD magyar birkózó 
csoportjának költség elöte-1 
remtését szolgálják. 

Jegyek d. e. 8-tól d. u. 4-ig j 
egyfolytában az IBUSz-nál,| 
Tisza-szálló épület. 
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Szenes! 
Irodagép Vállalat, Szíri lenyí-tér 7 

Telefon 6—41. 

A város egyévi zsirszükségletét 
sikkasztották el Michalekók 

U ezer forintot költött az esküvői ebédre a sikkasztó 

1946 augusztus l én munkás, pa-
-raszt, értelmiség nehéz munkájával 
havi 150—300 forintot kereselt és 
szerény keretek közt, de megélt be-
íő-le. 1946 augusztus l^én a Hus-
és Zsiradékhivatal Vezetője, Micha-
lek Károly és beosztottja Kovács An-
tal, fizetése a cukorakcaó során nyert 
mellékjuttatásokkat 'együtt óvatos szá-
mitások mellett is havi 2000 forintot 
telt ki. Ez a havi 2000 forint ugvlát-
szik oly >csekély< összeg volt, nogy 
ebbői nem tudtak megélni. 

A Hus- és Zsirhivatal állat és állati 
termékek, növényi zsiradékoki forga-
íoinbahozatala, a Vörös Hadsereg 
hússal való ellátása és a jóvátételi 
sertéshizlalás levezetésére hivatott ál-
lami vállalkozás. A hiva'tai h forint 
bovezclésétől folyamatosan kapott 
pénzellálmányt a budapesti központ-
tól. Ezeket az összegeket nem adta 
át a pénztárosnak, hanem csalt bc-
vélelcztette, nyugtát adott róla az-
zal, liogy a pénzre szüksége van hi-
vatali kiadásai fedezésére és ezeket 
az összegeket következetesen elsik-
kasztotta. Az ilyen sikkasztások 10 
ezer forintra rúgnak. A pénztárból 
Kerekes József pénztáros kifizetésére 
9 ezer forintot vett fel s elszámolni 
nem tudott róla. A hivatali teendőket 
elhanyagolta, a pénztárellenörzéstel-
mulasztotta, a kifizetési és bevételi 
pénztári belégeket nem láttamozta és 
a hivatal a legnagyobb fejellenség-
ben vezetés nélkül működött. 

Szüksége is volt Michaleknek az 

Megalakult 
a szegedi fervbizotfsag 

Szombaton délelőtt ült össze a 
városháza közgyűlési termében a 
tervbizottság, amelynek feladata 
Szeged1 város hároméves tervének 
pontos kidolgozása és kereszlül-
vilele. Az alakuló ülésen mcgjelen-
lek! a Magyar Kommunista Párt, a 
Szociáldemokrata Párt és a Sza-
bad Szakszervezetek kiküldöttei. A 
Független Kisgazdapárt akadályoz-
tatása miatt nem (udolt az ülésen 
megjelenni. Az alakuló ülésen a 
lervbizoltság elnökéül Bernát And-
rást (SzDP) választották meg. Tit-

kár: Dáni János (MKP), jegyző: közelebbi szombaton tcrjeszlik elö 
Császár Balázs (NPP) lelt. Az al- javaslataikat. 

elnöki lisztet a bizottság egyelőre 
neinl töltötte be. A bizottság tagjai 
a Magyar Kommunista Párt részé-
ről Tombácz Imre nemzetgyűlési 
képviselő és Róna Béla pénzügyi 
tanácsnok. A Szociáldemokrata 
Párt Bernát Andrást és dr. Berkes 
Pált, a szakszervezetek Dani Já-
nost és Müller Dezsőt, a Nemzeti 
Parasztpárt pedig Somogyi Imréi 
és Császár Balázst küldte a terv-
bizottságba. A Független Kisgaz- ia,r,noJÍ\ , . „ . . . .5T, . . , 
dapárt a' jövő héten küldi be W ^ % 
jaiL A szombati alakuló ülés cl- j t e t t e ] á b a aíbl a talajt, enged a M-

» - ~ ' " ' sértésnek és nem őre az állam pén-
zének, hanem Michalekék cinkosa. 
Jellemző Kerekes beállítottságára, 

ilyen mellékesekre. Rosner vendég-
lős vallomása szerint ugyanis Micha-
íek »szerény szórakozás közepette 
napi 80-100 forintnál nem költött 
többet foha«. A házasságával kap-
csolatos dologi kiadásokra 9 ezer fo-
rintot, asztalos és bútorszállításra 
4500 forintot és esküvői ebédjére 
3434 forintot sikkasztott. 

Kovács Antal a Ilus- és Zsiradék-
hivatal elődjénél, a MESz-nél telje-
sített előzőleg szolgalatot, ahoi fő-
nökként kezdte, majd szabálytalansá-
gok miatt leváltottak és később Mi-
chalek Károly vezcLése alatt műkö-
dött. Kovács mindenkit terrorizált. 

ő irányította Szegeden az összes 
bevásárlásokat, az ő kezében összpon-
tosult a hivatali hatalom és ügyin-
tézés. A pénztárból óriási összegéket 
vett fel előlegül. A sertésvágási el-
látmányból 80 ezer forintot, ebből 
44.900-at nem tudott visszafizetni, a 
marhavágási előlegből 40 ezer forin-
tot nem ludolt visszatéríteni. Tele 
volt privát üzletekkel, Olaj- és len-
magvakai vásárolt hatalmas lételek-
ben szállítási és vásárlási engedély 
nélkül. A hivatali ügyeket mind»meg-
feii«: a jóvátételi serléssz&llitmány-
ból sertéseket vesz le, ezeket feldol-
gozza, a marhavágásnál marhavágási 
termékeket vesz eí a termelésből. 
Marhákat vesz át Ribizsár Gyula 
hentessel és szaláminak dolgoztatják 
fel közösen. A marhavágási termé-
kekbői kitermelt faggvuval kereske-
dik. 

Természetesen mindezekben • 
privát tifcvckhen a hivatal pénze 
fekszik, de a haszon az ő zse-
bére megy. Nem csoda, ha ilven 
»ttzletmenet« mellell 99.521 fo-
rinlol sikkasztod cl a hivatali 
pénzekhői, melyekbe' a város 
dolgozóinak kii/ellátását keheit 
volna fedezni. Ez az összeg led 
volna hivatva a mull évben a 
város lins, zsír és olajszükségle-
tét fedezni. 

Kovács napi autószámlája 4—500 
forintot telt ki, mégis minden autó-
vezetőnek tartozók. Esküvői ebédje 
13.000 forintot tett ki és ahol meg-
jelent, szórta a pénzt a izsirkiráty 
— ahogy magát nevezte. 

Kerekes József alig pár hónapos 
hivatalnoki múlttal került a pénz-
tárnoki beosztásba. Látva a hivatal-

hogy 1946 decemberében, mikor a 
vizsgálatot megtartó központi köze-
gek a hiányokra rájöttek, ujabb 
bűnbe esett. Michalek nászuljárói fe-
íesége nélkül érkezett haza autón, 
meri annyi pénze nem maradt, hogy 
holelszámlájat kifizesse. Michalek ké-
résére 3000 forintot sikkaszt ugj», 
hogy nagymennyiségű olajat ajánl a 
Kardos cégnek megvételre és azérle 
járó összeget a hivatal 'részére fel-
teszi és ezt adja át Michaleknek, hogy 
az őt Budapestről Szegedre .szállító 
taxisnak a fuvardíját kifizesse ós fa-
leségét a Majcstic-szállóból kiváltsa. 

Az elsikkasztod összeg nagy-
sága meghaladja a 100 ezer ta-
rtatot, amit Mirha tekék négy 
hónap alatt könnyű é» böny-
nyebnU életre költöttek. 

Jellemző az összeg nagyságára, hogy 
ez alatt a négy hónap alatt aa egésa 
hivatal összforgalma 220.000 iorint 
körül mozgott. 

Tekintetlel • bünügy óriási (er-
jedelmére, a tanácselnök és a vüdők 
áz iratokat nem tudták kellőképpen 
áttanulmányozni és ezért a tárgyalás 
előreláthatólag aa eredeti juliu* 
21-i időpont helyett 28-án kezdődik 
a törvényszék esküdtszRki termében. 

határozta, hogy a pártok a Ieg-

B e l v á r o s Í « m o £ í 9 
Telefon : 6—25. | 

Ma vasárnap és hétfőn is! 

Cigányzenés magyar nólaesték! 
Minden előadásban személyesen 
lép fel és a legszebb magyar nó-

tákat énekli 

Mindszenti István 
a kiváló Rádió énekes. 

Károlyi Árpád és cigányzenekara 
kíséretével. 

Ezt megelőzi: 

Jávor Pál, Csorlos, Egry, 
Berky Li.i és Mihályi Ernő 

legjobb magyar filmje a 

KEREK FERKÚ 
Móricz Zsigmond közismert regé-

nyének filmváltozata. 

fél 5, lét 7 és lé* 9. 
Pénztár d. e. 11—12 és félórával 
az előadás megkezdéae előtt. 


