
6 l>£ L M A G Y A K O K S Z I G Yarámgp, 1?45 JuHMi %. 

Igy él, dolgozik, épiti a pártot és az országot 

SOMOGYITELEP 
a szegedi proletárok kertvárosa 

Néhány lépés Foisövúrostól 
B körtöltésen tut és már egy 
más világ Kezdődik itl. Fétszá-
índclíu ezelőtt még Csak né-
hány magányos viskó husult 
ezen n tájon, ma sürün ltoépd-
tett, nyílegyenes, végeláthatat-
lan utca sor ok húzódnak a tá-
péi földek felé. Utcanév nin-
csen, a számozott utcákat de-
rékszögben nicIszik a »közök* 
és a »kövesul« Szinte külön 
Város cz a városban, utcáinak 
elrendezése kissé CsikAgórft 
emlékeztet, árnyas akácsoraí 
nirölefi magyar falut idéznek, 
de a kertes családi házak a 
kertváros szépségedre hívják 
fel a figyelmet. 

Hétezer lakos, 
lóként munkás 

Somogyitelep lélekszáma ma 
tnér meghaladja a hétezret. 
Szeged egyik legszegényebb 
negyede cz, úgyszólván tisz-
tán munkásnegyed A lakos-
ságnak csak mintegy 15 szá-
zaléka kimondottan földműves 
foglalkozású, Körülbelül ugyan-
annyi a nyugdíjas és a "szá-
zalék egy töredéK" az értel-
miségi. A többi mind fizikai 
munkás, részbon üzemi dol-
gozó. részben alkalmi munkás, 
napszámos 

Nem véletlen tehít. hogy 
Somogyitelcp a szegedi mun-
kásmozgalom egvfz legfőbb 
erőssége A Magyar Dolgozóik 
Pártjának illeni szervezete 532 
tagot számlál de jóval több 
azoknak a száma, akik mint 
üzemi munkások, az egyes 

üzemi pártszervezeteik tagjai. 
Minthogv pedig a telepen mint-
egy 1100 lakóház van, nem 
nehéz megállapítani, hogy alig 
akad olyan család Somogyite-
lepen, amelynek cgy-«cét tagja 
ne lenne egyúttal' az MDP 
tagja ls. 

A párt és a párttag 
dolgozik 

A minőség mindezek elle-
nére nem szorul háttérbe a 
mennyiség mögött A párttagok 
túlnyomó része egyben nktiv 
munkása is a mozgalomnak. A 
két munkáspárt együttműkö-
dése már az egyesülés előtt 
is példás volt, "amit a vott 
szociáldemokrata pártszerve-
zet vezetőinek harcos balol-
dalt, forradalmi magatartása 
tett tehetővé A telepi munkás-
pártok már 1915-ben közős 
nagygyűlést tartottak és az 
egyesülés számukra már nem 
Jelentett mást, mint betetőzé-
sét annak a közeledésnek, 
amely már az első időkben 
megindult. /V fnunkáspárlok 
harcotliík tel a városnál, hogy 
fokozottabb gondot fordítsanak 
erre a háború előtt és a fa-
siszta időikben leginkább et-
hnnvágott negyedre A felsza-
badulás óta 12 uj kifolyót lé-
tesiletteik, egy uj kutat fúrtak, 
rendbehoztak, kijavítottak szá-
mos régi kutat, kifolyót és át-
járói nem utolsó sorban pe-
dig megépült a Lugas-utcai át-
járó, ametv a telepet egycsa-
pásra közelebb hozta a város-
hoz. 

Ládagyári „meló*" szemináriumot vezet »» 
Az MDP .somogvitelepl szer-

vezete ma is példásan dolgo-
zik és erősen reméli, hogy a 

Iiártszcrvczetek közötti tnun-
:aversenyben, amelyet Rókus 

Indított meg. elnyeri a pál-
mát. Vezetőt a Két volt mun-
káspárt tiszti kirónak legiobb-
Jnl. Sznpnanos Laios elnök. 
Ilorvá'h József Htkár Szoghe-
rvi János propagnndavezető, 
Márta l ajoskádervczető. Rnin-
ner Anna knllurvczető, Jened 
Sándor oktatási vezető, őzv. 
Kun Arpádné tómegszervező 
és Sz.ibó Lajos Ifiuságt titkár 
irányítja nagy odaadással a 
pártszervezet niuuKáját. a te-
lep érdekeit a tőrvényhatósági 
bizottságban .lene! Sándor és 
Ökrös Dezső képviseli A heti 
tnonolrend: minden hétfőn ve-
zetőségi űjés. Kedden párt-
munkásértexczlet 58 somogvi-
te.Iepi pártmunkás részvételé-
vel. A szerdal pártnapokat nagv 
számban látogatják pártonkí-
vülick is Pénteken Rába Fe-
renc ládngvárt munkás tart 
szemináriumot, amelynek je-
lenleg 29 résztvevője van. Az 
R-gárda tagjainak Jórésze So-
tnogvilolonrői kerül Id. sőt a 
parancsnok. Kiss Kálmán és 

helyettese. Horváth Márton ts 
somogvitelepl Az egyesülési 
kongresszus előestéjén őt kü-
lönböző helyen tartott röpgvü-
Iésen ismertettŐK a pártszyr-
veziet előadói a kongresszus, 
az iskolák ál'nmosításának és 
a Jóvátétel csökkentésének fe-
lentőségét a telep lakossága 
előtt. 

Művelődik, sportol 
az ifjúság 

Ifjúsági vonalon • SjIT 
fogja össze az erőket. A má-
sod iiorcmozgalom Keretében 
Adók Aplal tartott szeminá-
riumot amelynek 15 hallga-
tója mind igen eredményesen 
vizsgázott Most indul a má-
sodik szeminárium. A SzIT 
kuliürmünkéját Móozán János 
irányálja. a sportolókat Nagy-
László szervezi nki korban 
ugyan túlnőtt a SzIT kerelein, 
de örökifjú tévén a somogyi-
telepi • srácok* közkedvett»La-
a hársi«-ja. 0 szervezte meg 
egvébként a telepen a mezít-
lábas labdarúgást és elsősor-
ban az ő érdeme, hogy »So-
rnogv* vezet a mezítlábas baj-
nokságban. 

Az üzemből hazatérve — kertészkednek 

A somogvitelepl dolgozó 
azonban nz üzemből hazatérve 
sem pihen Kis. alig 250 négy-
szög "1 -s kerleeskéx sorakoznak 
a házak mögött, de némi szor-
galommal és hozzáértéssel igen 
sokat ki tehet hozni belőlük 
Igy azulán n késő délutáni 
órákban vetkőzik netd n tetení 
nietós, öntöz, gyomlál, plán-

% Almira uinciiénvahc'á Sze-
ley vaskereskedésben, Kigyó-
utca. 

x Legújabb tlpusu rádiók 
Szanlsz'únál. Csere, vétel, el-
adás. Uj cim: Klauzái-tér 7., 
lelefon: 14-24 

tál. Egyes kertek n belterjes 
gazdálkodó nak valóságos m ;n-
Inképé! mutatják A konyha-
kerti növényektől kezdve a 
burgonváig és szőlőig minden 
megtalálja a netyét ezen a 
kis területen A primőr nővé-
rnek helyébe még tavasszal 
más termények kerülnek, igy 
sok hol von a kert fedezi a kis 
csalid háztartás! szüKségJeiét 
is. Akad olvan telepi lakos 
ts. afta ebhői a kis kerthői 
larlja fenn magát A 62 éves 
őzv IJppay Antnlné reggeltől 
esltg a kiskertben görnyed, 
még virágok számára is" jut 
hely*. Kis házán és kecské-

jén kívül egyebe sincs, ter-
ményeit a piacon adogatja ei 
és szépen megél. 

Serléget nyer 
az attóró csapat 

Somogyi telep mól Ián büszke 
úttörő csapatára, az Idea or-
szágos kongresszusi verseny 
győztesére, amely elnyerte a 
Petőfi-serleget. Az állami öl-
talános iskolák keretén belül 
fejlődött ki ez a mozgatom és 
ma már a magyar ifjúság teg-
fialalabbjaít is testvért közös-
ségien fogja össze A somo-
gyi telepi kis úttörőket, akik 
mind a kul urversenyben, mind 
a műhelymunkában" elnyerték 
a pálmát, valamilyen rendkí-
vüli öntudat hatotta üt: helyt-
állni szűkebb hazájukért So-
mogyitelepért. Igy azután nem-
csak Szeged, hanem az egész 
ország úttörői között az el-
sők lettek. Ferenczy István 
elvtárs, az állami általános is-
kola igazgatója etmonn ja, hogy ! 
a mozgalom kifejlődését az 
általános iskola nevelési mód-
szere tette lehetővé. A sza-
badon választott tantárgyak be-
vezetése bőven nyújt lehetősé-
get a gyermeknek egyénisége 
kiművelésére, szal>ad érvénye-
sülési teret nyújt az ambí-
cióknak A somog.yttetepi mun-
káscsaládok g/ermeke délelőtt 
az iskolában tanul, délután 
azonbnn úttörő-foglalkoztatás-
ra jár, anélkül, hogy erre va-
laki ls kényszerítené. Toldi 
István elvtárs, a műhelymun-

kák vezetője szebbnél-szefcb 
játékokat repülőgépmodelle-
ket, dísz tárgyakat mutat, mint 
a 12—14 .éves fiuk, leányok 
készítményeit. Minden huíla-
dóknnyagból készült, az első 
jáléklárgvakat eladtán, a pén-
zén műhelyt állítottak fel és 
rendeztek I»e szerszámokkal, 
munkapadokKai Példás taka-
rékosság Az idei tankönyvek 
nagyrészét maguk a gyerme-
kek" kötötték be az MND.Sz-tői 
kapott vászonba. 

Az Iskolaudvar göröngyös 
terepét kitűnő kosírlabdapá-
tyává építették ki A munká-
ban mindenki kollektív lelje-
sitménnyel tűnt kt, csak mint 
példaad&kat cmlitik meg a ve-
zetők F.tsele István, Sz Nagy 
Zoltán, Vndlövö Imre. Balassa 
Zoltán, Sári Mihály, Laczkó 
Fülöp, a leányok közül Máté 
Rozália, Gönczi Erzsébet. Nagy 
Eva nevét. A 6—10 évesek Ba-
logh Jcnöné vezetésével a PaJ-
lás-csalftdokban Igyekeznek 
idősebt) társaik nyomába jutni. 
A kultur- és műhelymunka 
irányi Irtából a tantestület min-
den tggja önkéntesen veszi ld 
a részét. 

Előre Pajtásoki 

Az iskola lépcsőházában fali-
újság, maguk a gyermekei 
szerkesztik, irják. Ügyes ver-
sike buzdítja itt a kis pajtá-
sokat a továbbá munkára. Szer-
zője a 13 éves Törzsy Márta 
VII. osztályos tanuló, aki a 
Jugoszláv úttörők meghívására 

az .50 magyarországi úttörő 
kőzött Szegedről egyedül mégy 
jugoszláviai nyaralásra, a te-
lep nagy büszkeségére. 

Munkánkkal elértük a legtób-
Ibetf 

küzdöttünk éa Igyekeztünk 
jeleget. 

Dolgozzatok, tanuijalok. akkoí 
[lesztek okosok; 

közösségben összefogva Előre 
(Pajtások!! 

R e n d e z ő d i k az Iskolák 
kérdése 

A zánlmsikola államosításá-
val végre egységes lesz a be-
lepi ifjúság nevelése A zárán 
eddig minden megmozdulás 
elöl elzárkózott aiák önkor* 
mányzat nem volt a vélemény 
kifejtésére apmmi tehetőséget 
nem adtak. A gyermekek 4 
Tápéval csaknem egybeépüli 
utcáikból a 15-ös utcái)®, csak-
nem UJsomogyl telepre járta* 
a zárdaiskolába A telepi is-
kolák most egy irányítás alá 
kerültek, az osztályokai ará-
nyosítják éa minden gyennefc 
a lakhelyéhez legközelebb es® 
iskolába Járhat. Sok hiánvt 
keli még pótolni, sok lelki ei-
ferd ülést kell kinevelni a gyer-
mekekből de ha megindult a 
felvilágosító munka, remél-
hető. hogv az eddigi egyházi 
Iskola növendékei ls eísajá-
títják azt a tudást és öntuda-
tot amely az állami Iskola 
minden egyes n öven etekét mát 
eddig ellöltötte. 

Asszonyok az élen 
Az MNDSz somogyitetepl ak-

tív tagjai jórészt "maguk ís 
üzemben dolgozó mun'kásasz-
szonvok. Még 1945-ben ala-
kullak meg 4—5 lelkes asszony 
részvételével, azóta megvaló-
sították a somogyllelepi l»ől-
csödét, előadások rendezésével 
enyhitctlék az iskolai tanszer-
hiányt és minden téren, nhot 
sogitem keltett ott voltak. 
Egészségű győri tanfolyamot ti-
zennyolcan végeztek, inost csa-
ládlátogatásokban vesznek 
részt Máita Lajosné ügyvezető 
irányítja jelenleg a nőszövet-
ség munkaját a lelcpen. A he-
lyi népkonyhát Fósz Istvánné 
vezeti, az "iskolai eoédelletési 
akcióban Baji Józsefné végzett 
áldozatos munkát Az előadá-
sok megrendezéséről Csányi 
Józsefné kuli úrvezető gondos-
kodik, de önfeláldozóan, tevé-
kenyen dolgozta a mozgalom 
érdekében Keszeg Ferencné, 
Horváth Józsefné, Pálfi Ist-
vánné, Csury Mináivné. Rűcz 
Mibálvne és "idős kora ellenére 
Morvái Menvbértné ls Az Asz-
szonvok Lapjá-t Tóth Béláné, 
a DEM A színién Somogyi tele-
pen lakó munkártgazgaiójának 
felesége végzi Igen ügyesen. 
Részi vesz a telepi MNDSz a 
falujárásokban ls, legutóbb 
Deszken járta* A létesítendő 
lüdőszanatóríum és a néni kol-
légiumok részére önkéntes 
miinfcát vállaltak. 

Szövetkezet a teleoért 
A lakosság áruval, elsősor-

ban élelmiszerre! való eflá'á-
sárót a fíangva 7-es fiókja 
gondoskodik Csonka Lajos 
holikezelö volt az, aki vala-
mennyi szegedi és szqgedKör-
nyéki fióiiot munkaversen vre 
hívott ki. A Főbb versenvpon-
lofc a forgalom emelése, nz 
áruk szakszerű elhelyezése, 
ezenkívül minél több hivet 
szerezni a szövetkezeti gon-
dolatnak. A szövetkezet a te-

lepen is élenjár az árubeszer-
zésben és az áruk, különösen 
a jegyre szóló áruk elosztásá-
ban. A fó cél nem az üz-
let hanem a dolgozók ellá-
tása. Csonka elvtárs, aki egyet-
len segítséggel, Tóth-Kováci 
Bélával dolgozik itt, nem is 
titkolja, hogy az állata indí-
tott municavcrsenvl ő szeretné 
megnyerni Az üzlet minta-
szerű, az egyes árucikkek el-
adása dr szerint csoportosítva 

nyomják a polcokat fölöttük 
pedig ár jelző táblák teszi* 
könnyebbé mind a Közönség 
mind a kiszolgáló dolgát AB 
utóbbi öt hónapban a 5ók tor* 
gafma havi 8000 forintról 2* 
ezerre emelkedett Ez fénva. 
sen mutatja egyrészt a [ak*>»-
ság fokozódó érdeklődéséi a 
szóvetkezeti mozgalom irán^ 
másrészt a dolgozók élebretn-
vonaldnak emelkedését. 

Még a pap is demokrata ** 

— Nálunk még a pap is de-
mokrata — szoktáz mondani 
büszkén a teiepie* és igazuk 
is van. Molnár Antal helyet-
tes plébános valóban a nép 
papja, mindenki szeretettel és 
ragaszkodással beszél róla. 
Zöld elvtárs legutóbbi somo-
gyi le lepi beszéde előtt ő szó-
lalt fel és az igaza hazafias 
érzésű alsópapság hangját tol-
mácsolta, amikor'állási foglalt 
az iskolák ál'amosilása. továb-
l»á a demokrácia és az egyház 
megbékélése mellett. Hívőivel 
állandó kapcsolatot tart fenn. 
Beszélik róla. hogy puritán 
életet él, reggel hatkor már 
talpon van és szohája asztalán 
állandóan ott van a Szabad 
Nép és a Délmagyarország leg-
újabb száma. 

Jönnek a foglyok, 
sakkozik a munkás 

Hadi orí ok úgyszólván mta-
den második napon érkeznek 
haza a tclenre. A nvolens ut-
cába négyévi távollét után 
most érkezett meg Rirzók Já-
nos gvufagván munkás. Idős 
édesapjának nagv örömére 

— A Délmagvarors-zághan 
már napok óta figyeltem fiam 
útját a táborból Máramaros-
szlgelre. onnan Debreceni)© — 
mesél. lelkendezve Blczók An-
tal. — Nem akartam hinni a 
betűnek, inig egy napon való-

ban megérkezett a Jancsi. 
Makkegészséges ét már ujr4 
tvelgozik a gyufagyárban 

Kan Mátyás törzsörmestef 
személyében uj purancsno«cat 
kapott a somogyi telepi rend* 
őr'rszoba A telep lakossága 
bízik benne, hogy ezzel m 
eddig 4* megjevé közbiztonság 
még fűké bb fokozódik 

A Somogyi te lepi Munkám 
Sakk-Kör Kuiü György cstf 
patkapitány vezetésével neta 
noz szégyent a telepre A vár* 
ros* II osztályú bajnokság-
ban az etsö, • népi snkkhaf-
nok ságban a negredHi helvea 
végzett A munkások egésa* 
napi megerőltető fizikai munka 
után la szívesen ülnek le sak-
kozni. 

* 

Este minden elcsöndesül 
Somogyitele|>en. Mindenki vég-
zett munkájával, egres házat* 

Ibói még kihallatszik a rádid 
jestí híradása azután elsötéteíl" 
ne* az ablakok A későd haza-
térői kötelességtudó ebe* 
ugatják meg a kerítések mea-

; tén A telep dolgozód pihen-
nek hogy másnap ujult erővel 
kezdjék meg az épitő munkál 
maguk és családjuk Jobhlétá* 
ért a hároméves terv sikeré-
ért, mindnyájunk életszinvor 
naiAuak emeléséért. 
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