4

DÉLMAGY

Kedd,

ARORSZÁG

Javul a helyzet a szegedi iskolákban
B e s z é l g e t é s dr. P á t i F e r e n c tankerületi

Munkatársunk hosszabb közérdekű beszélgetést folytatott
a tankerületi főigazgató úrral, mai számunkban azonban helyszűke miatt csak a
beszélgetés egy részét tudjuk közölni.
(Szcrk.)

Van-e már az iskoláknál számbavehettt eredmény az újjáépítés terén ?
A tankerületben nincsenek jelentős
Iskolai épületkárok, aránylag a legtöbb kár Szegeden van, igy a piarista
gimnáziumban, állami
leánygimnáziumban és a Baross gimnáziumban.
A kultuszminisztérium
az
állam
anyagi helyzetéhez mérten eddig is
nagy gondot fordított a helyreállításra, jelentős ősszegeket utalt k i már
eddig is, ennek megfelelően itl-olt
munkálatok is történtek,már.
még
sok a tennivaló. Az iskolák felszerelésében vidéken is jelentős károk estek,
ezeknek helyreáliitása sürgős feladatot ró az aljamra és társulatomra.
Szegeden a varosnak alig van fedezete
a helyreállításra, igy csak kisebb
munkákat tudott elvégeztetni. Hódmezővásárhelyen jobb a helyzet, ott a
város igen szép beruházásokat végeztetett

Történik-e valami a szegény diákok
tanszerellátása tekintetében ?
A kultuszminisztérium Szeged belés külterületére eddig hat ^názsa fűzőiét. rajzlapot és egyéb felszerelést
küldött. Ez igen komoly segítség. A
tanszerei látás tekintetében a diákkaptár szövetség már a folyó tanév elején megszervezi a diákboltokat szövelkezeti alapon, ahof a szövetkezeti
diáktagok vásárlási visszatérítés címén fognak
kedvezményt
élvezni.
Ezek a diákszövelkezelek tiszta jövedelmüknek mintegy 25 százalékát önadóztatás címén közcélokra fordítják,
szegény tanulók segélyezésére, internátusi tanulók ellátására, ágyalapi•lásokra; stb.

Mi a véleménye Főigazgató urnák
a demokratikus tankönyvekről?
A felszabadulás után sietősen kellett összeállítani a demokratikus tankönyveket, s egyik-másik tankönyvön
bizony nagyon meglátszott ez a sietős
munka. A demokracia és a tudomány
szempontjából megütötték a mértéket,
ámde nem a sajátos gyermeklélek
szempontjából, a didaktika szempontjából s bizony nem mindig tudlak
közelférkőzni a tanulók lelkiségéhez.
Ez telte szükségessé u j tankönyvek
kiadását Az uj tankönyvek még e hónap folyamán megjelennek. Még nincs
személyes élméuyegi róluk, de információim szerint *a legjobb
reményekre jogosítanak.

Mi a helyzet a nevelés munkatársainak demokratizálódása terén ?
A nevelői rendben kok a hozzám
hasonló népi- és munkáscsaládból
származó ember, igy :f magyar nevelés sok munkása már származásúnál fogva sem lehet antidemokratikus
gondolkozású. Az elmúlt rezsim nyomása természetesen
sorainkban is
éreztette hálását, de mondhatom,
hogy a felszabadulás óta eltelt két
és fél észtendő c téren is meghozta
a maga eredményét s az álképzőtanfofyamok is élénk nyomokat hagylak a lelkekben. Zökkenők természetesen még ill is vannak, mint az
ujjáépilóK l'gyéb területein.

Milyen a tanulók
egészségi állapota?
Az iskolák egészségügyi helyzete
különösen az utolsó félévijén sokat
javulI. Az iskolaorvosi működés mind
rendszeresebbé válik. A szegénytamilók ingyenes étkeztetése is megindul l löbb helyt, Szegeden példáid
négy iskolában, de arra törekszünk,
hogy az idei tanévben már minden

iskolában legyen ingyenes étkeztetés.
Társadalmi akcióik állal óhajtjuk elérni. hogy az ilyen étkeztetésnél
minden szegény tanuló kapjon 3 deci
tejel és egy bucit. A dr. Viola György
városi Liszli főorvos u r által létesített fertőtíenitőállomás is örvendetesen érczleli hatását. A két évvel
ezelőtt nagyon elterjedt rühes megbetegedés örvendetesen
lecsökkeni,
húr szórványosan még mindig előfordul. Kiávánatos volna a szegenysorsu
gyermekek ingyenes fürdetése. Óhajtandó volna, hogy a városi fürdő kedvezményes fürdőjegyeket bocsájtana
rendelkezésre, amiket a főigazgatóság oszlana szét az intézetek közölt.
A 3 éves .tervben nagyszabású iskolaegészségügyi tervek
valósulnak
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A rövidített
jegyzőtanfolyamokról

A magyar nép nz imáépités lerén
a fizikai újjáépítés mellett nem feledkezik meg a szellemi — ezen belől
meg, hogy csak egyet említsek, vala- a közigazgatás szellemi felfrissítésémennyi 'iskola ellátása orvosi rende- nek — újjáépítéséről sem. Ma az
lővel."
országban öt helyen, Budapesten, Nyáregyházán, Egerben,
Szombathelyen
és Kaposvárolt folynak "a négyhónaMit tart főigazgató ur
a legsürgősebb teendőnek? pos községi közigazgatási tanfolyamok. Mind egytől-egyig a z ú j j á é p ü l ő
Az összes iskolák tüzelőanyaggal magyar demokratikus széliéin varai,
való ellátását. Sajnos, a tanév két ahonnan - most m á r nem a népellehéttel Később indult, ez is érzékeny ncs beállítottságú, nanem — a népveszteség. Az iskolák fűtése a társa- ből jölt és a népért dolgozó egyszerű
dalom eminens érdeke. Ha az állam munkásemberek gyermekei kerülnek
nem bírja, társadalmi uton k<j|I el-ki a közigazgatásba. Ezeken a tanfoérni, hogy nz idei tanévben ne Je- lyamokon teljesen díjtalanul, államgyen ..^par fűtési szünet, mert meg költségen sajatíthatják el az íjj jegykell mondani, hogy lütési szünetekkel e/ők a;z!t a tudást, amire a közigazgatási
nincs újjáépítés a tanítás terén. A ételben szükség van.
komoly eredmény egyenes arányban
Hogy milyen nehezen indult meg
áll a tani Iá si munkanapok számúval.
ez a szellemi ulánképzés. m i sem
bizonyítja jobban, mint éppen az,
hogy maga Nagy Ferenc volt miniszterelnök — aki magát parasztszármazásunak hirdette — a legnagyobb
ellensége és gátja volt a tanfolyam
telte a város közönségének kiját- megindításának. Rajk László belügyminiszter urnák
köszönhető, hogy
szását.
Nagy Ferenc akadékoskodása
elleMély megdöbbenéssel olvastuk a nére megindult a tanfolyam s m a
Délmagyarországban* hogy ezen fe- már kz a helyzet, hogy egy hónap
lül a gyár még kényszerkölcsönl niufva 300 jegyzővel lehet pótolni
is vindikál magánál; a közönség ro- azokat a jegyzőket, akik mindenért
vására, holott annak idején az volt és mindenkiért dolgozlak és dolgoznak, csal; a népért nem.

főigazgatóval
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A Hétfői Újságban megjelent egy
cikk »Mosónők és takarítónők kenyere* címmel* melyben a cikkíró
helyteleníti azt az eljárást* hogy a
mosónők és takarítónők kenyérellátást köveleli\el4. munkaadóiktól,
anélkül* hogy jegyeiket leadnák.
Errevonatkozóan kaptuk egyik ol- az egyetlen <erős» érv, hogy kölvasónktól a következő levelel:
Felhasználom itt az alkalmat, hogy
csönt ad: a várospak* ha neki aján
»Én mint alkalmi "munkás* mo- dékozza a gázgyárat mindenestől egy vádat visszautasítsak, amivel á
sónő szeretnék, hozzászólni a Hét- Most kiderül* hogy a város adja kétéves jegyzőtanfolyamot végzett leendő kartarsák vádolnak bennünket.
fői Újság .cikkéhez. A munkaadó, a kölcsönt Is.
Ez pedig nem más, mint a szakképiaki a kiszabott fejadagból nem tud
Sok ezer ember érezte a bőrén zet lenség vádja. Szerintük a négy hójuttatni "az alkalmi munkavállaló- ennek a kíméletlenül inkasszáló nap kevés idő ahhoz, hogy keltő alanak* nem jár el helyesen akkor, társaságnak a keménykezüségét és pot sajátítson el a hallgató.
ha csak egy megoldást talál: a fe- ezrekre tehető azoknak a száma,
Ha leendő Kollégáink nem rosszkete kenyérbeszerzést. Viszont iga- akik most az "MKP lap jától várjál indulattal bírálják a kérdést és tudják azt, liogv á közigazgatás egyenlő
za váli a munkásnak is* aki. saját ennek az ügynek a revízióját.
nz élettel, s ha azt sem teszik fikenyérjegyét az esetenkinti munNem fizel a gázgyár? Ez cselben gyelmen kivül, hány ügyes — a közkanapokra nem adhatja le* hiszen
adva
(van afinód* amellyel élni kell: igazgatási éleiben jártas — irodaezzel az indokolással leadhatná valiszt, vagy nagygyakoríatu jegyzőgyalamennyi jegyét és saját háztartása kikapcsolni a társaságot a koncesz- kornok van a tanfolyamokon, akiknek
szióból.
ő
is
azt
teszi
a
sok
szefelborulna. Két megoldási lehetőséa négyhónapos alapképzés elegendő
get látok"! Vagy váltsa meg a mun- gény emberrel* h a j i e m fizeti ki aahhoz, liogy községi jegyzők legyenek,
kaadó a munkavállaló ellátását fogyasztást, amely ime toronyma akkor nem vonhatják kétségbe, hogy
pénzben, vagy pedig — és ez válna gasan áll még a fővárosi urak feleli a demokrácia ezek előtt meg kellett
liogy nyissa az érvényesülés útját.
a helyesebb — adjon ki a közel- is.
Mindezek ellenére most,
amikor
látás pólfejadagot* ill. „pótjegyet az
Ez a társaság csak egyszer tudóit
embereknek
alkalmi munkások* mosónők és ta- bőkezű lenni, akkor amikor a kon- azoknak jjz egyszerű
karítónők számára. Hiszen legalább cesszió meghosszabbításának nevfe gyermekei is bekerültek a tanfolyamra, akik — ha még anyagiákkal
olyan fárasztó munkát végzünk mi zelt ajándékot csikarta ki a maga tárták
volna a taníttatást, azonban
is, mint a nehéz teslirhunkások.
•alakította közvélemény
nyomása azon egyszerű ok miatt, mert vagy
Tisztelettel: özv. Pálfi Forencné« alatt. Példának említendő szégyen, paraszt gyermek vagy ipari munkás
hogy egy kis hetilap is 3000 pengi gyermekei voltak — már a felvételkor
hirdetési megrendelést kapott an az esetek 90 százalékában kimaradHozzászólás
nakidején a gázgyártól* hogy kriti- lak, nem csodálatos lény, hogy ezeket
a g á z g y á r i s z e r z ő d é s h e z káját a 'kiadó elnémítsa. A trükk si a jegyzőjelöllekel nagyon sok működő
kartársunk — akik egy-egy kedves
Osztatlan örömmel kell üdvözöl- került* á kiadó elnémította a szer nagybácsi, alispán keresztapa vagy
kesztőséget!
Hiába
nyilatkozott
;
éppen Horthy kegyelme réven végezni a Délmagyarországnak a gázgyári szerződéssel kapcsolatos cik- szerkesztő a közgyűlésen felolva ték cl a tanfolyamot — most minden
solt levélben, hogy mi • is történt váddal _U[et. Ezek a karlársa'k m a
két.
Az ő hangja éppen ugy civeszoll. ugy igyekeznek informálni a falu egyNem volt nfég egy olyan közügye
mint más oldalról elhangzóit tilla szerű népét, mintha m i nem közennek a nágy városnak amelyben
igazgatási", hanem valami
politikai
kozások.
annyira magára maradt volna a.lafulószalagtanfolyamot végeznénk.
Küszöbölje ki a Délmagyarország
kosság mint a gázgyári szerződés
Megnyugtatásul közlöm jóakaróinkmeghosszabbítása. Ezt a szerződést azt a reakciós kapitalista szellemet kai. hogv pl- Nyíregyházán a tanfomegengedhelőnék t;Nálta lyam hallgatóinak 60 százaléka rennem kritizálni kell, hjmem megpa- amely
naszolni a belügyminiszterhez* ahol hogy szegény ember fillérein osz- delkezik érettségivel és állag háromis kérjük a hatálytalanítását*.mert tozzék a város és a dúsgazdag Jár éves gyakorlattal. A fennmaradó 40
a reakciós mult kimagasló korrup saság, követelje az árak leszállilá százalék, akiknek alkalmassági vizsgációja hivta bűnös .életre. H a volt sát feltétel nélkül* addig ás, amig ink van, rendelkeznek olyan gyakorlattal és törhetetlen szorgalommal,
az önző kapitalizmusnak kicsucso a közérdekkel ellentétes szerződé: liogv
a minden saflangnélkülL tanSodó teljesítménye* akkor ez a szer- revízióját* azonnali hatálytalanitá anyagot — amely a közigazgatás minződés valamennyi fertőben létre- sát elérheti, mert ilyen íelkiismc lennapi
természetes
sallangjával
rettenni odadobolt közvagyon nem ugyanolyan nagy anyag, mint a kétjött megállapodás koronája.
Két-három ember volt mindössze marádhat tovább a társaság J;ezé- éves jegyzőlanfo[yamé — eí fogják
Az adátok tömkelege teszi nyil- tudni sajátítani és meg fogják helyüebben a városban* aki megtartva
vánvalóvá*
hogy ezt a megállapo ket állni a kétéves jegyzőtanfolyamot
integritását harsogott tiltakozott a
végzettek mellett. Végezetül mégáffelői
szerződés meghosszabbítása ellen, dúst neifi tűrheti a demokratikus is biztosíthatom a ránk görhe szemmel
de angjuk elveszett a «gavalléria> közvélemény, hogy ez a megálla nézőikot, hogy bennünk sem a magyar
esengő zugásában és a szerződés- portás ügyészért kiált. Ezeket az nép, som Rajk belügyminiszter ' ur
nek nevezett valami létrejött, hogy adatokat a belügyminiszteri vizsga nem fog csalódni.
törvényes formát adjon egy ujabb lat könnyen felderítheti, amire kér
Rácz Islván
évtizedekre terjedő haráesolási le- jük és amit várunk* liogv* jóvá te
lessék a múltnak* ezt az ilt felejtett
hetőségnek.
anyagi
botlása.
Görgő Mihály
Enyhe szavak ezek arra* liogy
újra beleképzelni tudjuk magunkat
abban a légkörben* amely lehetővé
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Halkülönlegességek - Fleckenek. - Figyelmes kiszolgálás! - Polgári árak!
Divatbemutatót
lartok szeptember 25-én délulán fél 5 és 6 órakor üzlethelyiségemben. — Belépés kizárólag meghívóval történik. — Szíveskedjen
előzetesen nálam igényelni.

P. REICH ERZSI

Isméi jön !

UFOSz és szövetkezeti
vezetők figyelmébe

Felhívjuk a tagtársak és elvtársak figyelmét, hogy a kedvezményes lábbeli igénybevételére szolgáló rózsaszínű utalvány szeptemAron
ber 30-án lejár. £ z é r t szükséges,
hogy az igénylők utalványaikat a
megjelölt irtcig váltsák be. A lábbelikel szeptember 30-a után központi
utasítás alapján el kell szállítani,
mert ez az akció a hároméves
Iroőaf ép Héiie'at, Bzírhenpl-fír T tervvel kapcsolatban pontosan időhöz kötött
_
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