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A mi jelöltünk: 

Tombácz Imre 
a Magyar Kommunista Párt 

Nagyszegedi Végrehajtó Bizottságának elnöke 

lett a szegedi szakszervezeti cso-
portnak, és ott a felszabadulásig 
dolgozott. Megtanulta az eszperan-
ló nyelvet és 1922-től 10 éven ke-
resztül vezetelt eszperantó tanfo-
lyamot. Kitűnő fedőszervnek bizo-
nyult az eszperantó tanfolyam, aho 
a nyelv tanulása mellett, isméidéi 
ték a dolgozókkal a marxi tanokat 
A Horthy világ belügyminiszterei 
azonban hamarosan felfigyellek az 
eszperanlistákra és 1934-ben bélit 
tolták. Tombácz elvtárs a munkás-
mozgalom gazdasági,, politikai és 
szövetkezeli mozgalmaiban végzett 
irányító munkát. A Sztójai kor-
mány, mint annyi más munkásve-
zért, Tombácz elvtársat is internál-
tat ta 19 tt áprilisában. A felszaba-

j dúlás után a szegedi szakszerve-
| zet Titkára lelt és hamarosan 20 
ezer dolgozót szervezett be. 1945 
áprilisában az MKP szegedi szer-
vezete titkárának választóba meg 
és azóla népszerű és nagylud'ásu 
irányítója a Kommunista Párt sze-
gedi szervezetének. 1915-ben meg-
választollálc nemzetgyűlési képvi-
selőnek. 

Minden életrajzi adatnál beszé-
desebben szól Tombácz elvtársról, 
az a jelenet, melynek a tél folya-
mán tanúi voltunk Rókuson. Az 
egyik téli estén többen összegyűl-
tek a rókusi pártszervezet helyi-
ségeiben. Tombácz elvLárs buda-
pestről érkezett haza,, útja a ró-
kusi szervezetbe vezetett, ahol el-
beszélgetett a köréje csoporlosu-
lókkal. Csupa rongyosruháju. sze 
gényember vette körül. Tombácz 
elvtárs a szegedieknek «az» Imre. 
Mindenki fcsak keresztnevén fczó-
lilja. A rókusi szervezetben, törté-
netünk idején észrevettük, hogy egy 
idősebb asszony a sarokban köny-

' nyeit törölgeti, óvatosan elővettük 
és faggatni kezdtük mi a baj? Az 
anyóka elcsukló hangon a követke-
zőket mondta: Istenem, most már 
elhiszem, hogy megváltozott a vi-
lág, hogy szebb és j,obb lesz ne-
künk szegényeknek is. Nézze azl 
a sok rongyost, hogy körülveszik 
a képviselőnket és mindegyik le-
gezi, mindegyik «csak» Imrének 
szólilja. 

Valóban sokat változott a világ. 
A dolgozóknak egészen biztosan 
szebb és jobb világ épül., meri 
olyan képviselőjük van, mint Tom-
bácz Imre. Szegény, lelkiismeretes 
napszámosa a dolgozó nemzetnek. 
Tombácz Imre, az ideális kommu-
nista, aki még Lenin elvtárs szi-
gorú kivánalmainak is maradék* 
lalanul megfelel. A cél: tagságunk 
olyan legyen, amilyen <az» Imre 
és a haza olyan gazdag, a nemzet 
olyan megelégedett, mint azt «az» 
Imre szeretné. 

Mindazok, akik Tombácz Imrét, az 
MKP országgyűlési képviselőjelölt-
jét ismerik, önkéntelenül is emlé-
keznek Lenin elvtárs tanításaira, 
melyben figyelmezteti a kommu-
nistákat, hogy mindenki ugy dol-
gozzon munkahelyén, hogy szemé-
lyét megszeressék és rajta keresz-
tül a pártot. Tombácz elvtárs nem-
csak a legnépszerűbb kommunis-
ta Szegeden, hanem a város leg-
népszerűbb embere is. Ez alkalom-
mal azoknak szerelnénk bemutat-
ni, akik még nem ismerik. 

Tombácz Imre Szegeden szülé-
telt, de elárulunk egy dátumot 
Tombácz elvtárs ételéből, amit ed-
dig buzgón eltitkolt. 1897. október 
17-én szülelell. Titkolta születésé-
nek hónapját és napját, mert ke-
rülte az ünneplést. Nem akarta, 
hogy azok akik szeretik és becsü-
lik szülelése évfordulója alkalmá-
val felkeressék. 

Tombácz elvtárs elemi iskolai la-
nulmányainak elvégzése után a 
szabó szakmát tanulta Nagy becske-
reken. Tizenkétéves kora óla maga 
keresi a kenyerét. Még .Nagybecs-
kereken tagja lelt az ifjúmunkás 
mozgalomnak, melynek mindvégig 
legmegbízhatóbb harcosa volt. Mi-
kor életrajzi adatait összegyűjtöt-
tük, örömmel állapíthattuk meg. 
liogv koraifjuságától kezdve érde-
kelte a politika. Már az inas gyerek 
szorgalmasan olvasta az országgyű-
lési tudósításokat. Mint inas lagia 
volt az ífjumunkás mozgalom ve-
zetőségének Pályafulása során Tom-
bácz elvtársról megállapíthatjuk, 
és nem üres frázisként hangoztat-
juk, hogv ellenfelei voltak, de el-
lenségei sohasem. 1920-ban tagja 

Léderer Ferencné 
gyermek-ruhaszalonja 
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Tankönyvek el, iskolaszereket 
J E G Y E Z T E S S E N E L Ö 

a S Z E N T I S T V Á N T A R S U L A H S A L Szeged , Kárász-u.14 

Muzsikáló nyári esték 
24-én, vasárnap este 7 órakor: 
24-én, vasárnap este 7 órakor: 
24-én, vasárnap este 7 órakor: 
25-én, hétfőn este 8 órakor: 
25-én, hétfőn este 8 órakor: 

26-án kedden este 8 órákor: 

26-án kedden este 8 órakor: 

27-én, szerdán este 8 órakor: 

27-én, szerdán este 8 órakor: 

Szííregen a központi iskola udvarán. 
Öszcnlivánon a Templom-téren. 
Kíibckliázán a Templom-téren. 
S/en( Gyürgv-léren, 
Kecskés-telepen a nyilvános kut mel 

letti nádas előtti téren. 

Aigncr-lelcprn az iskola előtti téren 

Felsővároson a Csillag-téren. 

Somogyi-telepen a Zárda iskola előtti 
téren. 

Rókuson a Klapka-téren (Uj-tér). 
Augusztus 27-én 8 órakor a buda-
pesti JVemzeti Színház művészeivel, 
Major Tamással, Várkonyi Zoltán-
nal előadás. 

Szorgosan készülődnek 
a népi kollégiumok az u\ tanévre 
Az uj népi értelmiség a demokrácia erőssége 

Serény munka folyik a szegcdi 
Móricz Zsigmond népi kollégium 
Vatarhelyi-sugáruti épülelében. 
Mesteremberek dolgoznak az egyik 
épületszárnyon, kopácsolnak, va-
kolnak, festenek, fürészelnek. Ké-
szilik az őszre bekerülő népi szár-
mazású fiatalok otthonát. 

Szegeden a Móricz kollégium ala-
kult meg.elsőnek még a mull évben 
és saját fönntartásáért vivoll ne-
héz küzdelme mellett is rövidesen 
megszervezte a Kálmány Lajos né-
pi kollégiumot középiskolás fiuk 
számára, majd létrehozta a közel-
múltban megindult Apálhy István 
medikus népi kollégiumot és rö-
videsen megnyitja a Biró Szép An-
na középiskolás lánykollégiumot is. 

— Együttesen még mindig leg-
főbb problémája az egyre sza-
porodó szánvu és befogadóké-
pességben növekvő kollégi-
umoknak az anyagi alap meg-

teremtése, 

— mondja a Móricz kollégium fi-
aial igazgatója: Székely Lalos. 
Pénz, pénz és pénz kell! Egy év 
után például a Móricz kollégium 
még mindég kályha nélkül áll és 
nincs fürdőszobánk sem. A kollé-
gislák félóra járásra mennek ét-
kezni és ez nagy időveszteséget je-
lent a tanulásban. 

A inosl épülő épületszárny a 
Káliiiáuy Lajos kollégiumnak 
készül, ahova a jelentkező kér-
vények tömege fut be. IU is 
pénzsegélyre lenne szükség, 
liogy a már felveit és megfele-
lőnek bizonyult munkás-, pa-
raszlszármazásu fiuk megkezd-

hessék a tanulási. 

Aránylag az ApáLliy kollégium a 
legjobban felszerelt az orvosszak-
szervezet támogalása folytán, bár 
olt is számlalan neliézseggei kell 
megküzdeni. A lány népi kollégium 
számára az újszeged! védőnókép-
zö intézet biztosított lielyel, de je-
lenleg az épilkezési munkák körül 
mutatkoznak késések. 

— A választásoktól várjuk a 
demokrácia megerősödéséi, 

— leszi hozzá látható meggyőző-
déssel Székely igazgató. 

Hisszük, liogy akkor a paraszt-
ság és munkásság fiainak, lá-
nyainak, nemkevésbbé a be-
csületesen dolgozó értelmiségi-
ek, tanítók, tanárok,.jegyzők és 
a lobbi kisember gyermekének 
is a népi kollégiumok támoga-
tásán keresztül végre anyagi 
gondoktól mentesen biztosíthat-
juk a szabad lauulás lehclösé-

gei. 

— Az eddig elért eredmények 
mindenesetre azl mulatják, hogy 
diákjaink megérdemlik a támoga-
tást, — kapcsolódik Leszéige é ünk-
be Barck István kollégiumi titkár. 

önkéntes munkavállalásból kö-
rülbeiül liélczcr munkaórát vé-
gezlek az elniull tanév során. 

Ebbe nemcsak a kollégium építése 
körüli fizikai munkát számíthatjuk 
bele, hanem az üzemben való sze-
repléseket, falujárásokat is,, ezen-
kívül az egyetemi ifjúság kulturális 
megnyilatkozásba való akliv be-
kapcsolódást. Az elmúlt időszak 
eredményeit mégiscsak a szüksé-
ges keretek megteremtésében lát-
juk, amely lehetővé lelte,, liogy 
löbbé-kevésbbé előrehaladott álla-
potban négy népi kollégium lehet 
Szegeden. Ezekben 

ősztől kezdve, ha a nehézsége-
ket sikerül leküzdeni, közel 
másfélszáz fiatal tanulhat majd, 
közlük igen sokan olyanok,, 
akiknek eddig nem nyill alkal-
ma anyagi akadályok miatt to-

vábbtanulásra. 

— A felvételek most folynak a 

népi kollégiumok kialakult gyakor-
lata szerint felvételi vizsgákkal,.— 
veszi át ismét a szót Székely igaz-
gató. — Ezeknek azonban egyál-
talán nincs meg a szokásos ér-
telembe veit vizsga jellegük. 

Néhánynapos együttélés alkal-
mával győződünk meg arról, 
hogy a jelentkezetlek milyen 
képességűek, hogyan tudnak 
beilleszkedni a közösségi élet-

be. 

Természetesen sor kerül Írásbeli 
feladatok elvégzésére is, amelyek 
közöli legérdekesebb a kritika, 
önkritika vizsgálat. Ezen mindenki 
rovict előadásban ad véleményt ön-
magáról és ezl a többi kollégista 
kiegészili azután. A felvétel végül 
összesileLt eredmény alapján tör-
ténik. A kollégiumba bekerülés te-
hát mindjárt megbízható közösségi 
munka eredménye, ahol némelyek-
helytelen bírálata. is feltétlenül ki-
egyenlítődik. 

Végigsétáltunk a munkazajtól 
hangos épüleLszárnyon is. Hosszú 
létrán, fürdőnadrágban, mészfol-
loktól tarkilott sapkában dolgozik 
egy fiatalember. A villanyvezeté-
ket szereli be. 

— Kallós József villanyszerelő 
vagyok, — mutatkozik be és köz-
ben kiderül, liogy. őiis a népi kollé-
gium tagja. A dolgozók gimnáziu-
mába jár és szabadidejében végzi 
ezt a munkát. 

— Ugy érzem kötelességem vlsz-
szaszolgállalni ezáltal is azt a sok 
támogatást, amiben a kollégium ré-
szesített, — mondjp, Anyagi kö-
rülményeink rrriatt nem tudtam ed-
dig tanulni bármennyire is szeret-
tem volna és talán sohasem nyilt 
volna alkalom., ha nem kerülök a 
népi kollégiumba. 

Tudom, további sorsunk is a 
választ ásóktól függ. Bízom 
azonban a baloldali párlok 
győzelmében, ami által nekünk 
is könnyebb munkánk, jobb 

megélhetésünk lesz majd. 

Az emeleti tanulószobában ing-
ujjra vetkőzve ül könyve mellett 
a kollégium egyik legszorgalma-
sabb Ingja Gyebrovszky János. 
Acssegéd fia és ollhon lialan vollak 
testvérek, úgyhogy nem tudott to-
vábbtanulni, pedig nvindig kitűnő 
lanuló volt. 

— Mindig nagyon szerellem ta-
nultai, beszéli el nekünk. Abba kel-
lett azonban hagynom cs szoba-
festőmesler, majd gyári munkás 
leltem. 

Á felszabadulás után a MaDISz-
ban és a Kommunista Pártban 
jöttein rá, hogy a mozgalmi 
munkához komoly szellemi fel-
készültség Is kell. Ezért elhatá-
roztam, hogy elvégzem a döl-

• gozók gimnáziumát, utána pe-
dig az egyetem hölcészcifeará 

ra iratkozom be. 

A kapu alatt a válaszlói névjegy-
zékek ötlenek a szemünkbe. Öröm-
mel látjuk, hogy a népi kollégium 
valamennyi tagjának van válasz-
tójoga. Hisszük és tudjuk, hogy 
ezek a szavazatok a népi demo-
kráciát erősilik majd., hiszen mind-
annyian tisztában vannak azzal, 
liogy továbbtanulásukat a baloldali 
pártoknak, elsősorban a Magyar 
Kommunista Pártnak köszönhetik, 
amely nemcsak Szegeden, de szer-
le az országban melléállt a népi 
származású fialalság művelődési le-
hetőségének. 
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Szenesi 
r o d a g e p V á l l a l a t , Sztrbroyi-té' t 
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