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fl húsipar várja 
a szakmunkásokat 

Húsipar.., Aki ma kiejti 
a szol, tulajdonképpen még 
mindig a hentesek ég mé-
szárosok szakmájára, mun--
kájóra gondol. Csongrád mer 
gyében talán még ehhez 
taréul a szegedi szalámi* 
gyártás mestersége is. A fel* 
gyorsult technikai tempó 
ujabb es ujabb feladatokat, 
munkaköröket, teendőket je* 
lent ebben a szakmában. A 
Csongrád megyei Allatfor* 
galmi es Húsipari Vállalat, 
nál az automaták, félauto* 
matak a gyártásban, a sza-
lámi érlelésben stb, nem-
csak könnyítették a mun-
kát, hanem módosítják js a 
követelményeket, amelyeket 
a szakmunkásokkal szemben 
támasztanak. Ezért van 
szükség olyan szakemberek 
kepzese.i t, akik az általános 
műveltség mellett korszerű 
műszaki ismeretekkel is ren-
delkeznek. 

Ezt sürgeti az a beruházá-
si program, amelynek kere-
tében a negyedik ötéves 
terv időszakában új szalá-
migyárat építenek Szegeden 
és ezzel a szalámi termelés 
meghaladja az évi 10 ezer 
tormát Ha ez megvalósul, 
Szeged rendelkezik a világ 
legnagyobb és egyben leg-
korszerűbb szalámigyárával. 
Mellette a beruházás során 
Új vágókomplexum épül, 
amely lehetővé teszi ez új 
gyár alapanyag-ellátását Eb-
ben a vágókomplexumban 
egy műszak alatt 1600 ser-
tést és 120 marhát tudnak 
majd levágni. Felépül az új 
hentesüzem közvetlenül a 
vágócsarnok mellett, ahol 
nyolc órás műszakban húsz 
tonna hentesárut gyártanak. 
Az új szakmunkások k é p e -
se részben a vállalatra és 
Fodor József Élelmiszeripa-
ri Szakmunkásképző Intézet-
re hárul. (Az iskola címe: 
S z e g e d , M a r x t á r ?•) -

Tanulmányi 
szerződést kötnek 

A? új igényeknek, köve-
telményeknek megfelelő 
élelmiszeripari szakmunkás-
képző iskola korszerű álta-
lános műveltséget és szak-
mai képesítést nyújt. Az ok-
tatás • ideje három év. A 
közismereti tantárgyak mel-
lett szakmai előkészítésként 
rajz, elektronlkai, üzemgaz-
daságtani, kémiai és bioló-
giai oktatást kapnak. Szak-
mai vonatkozású tantár-
gyak: munkavédelmi és hi-
giéniai, élelmiszeripari mü-
veletek, gép- és műszeris-
meret, szakágazati, technoló-
giai, gépműhelyi és techno-
lógiai gyakorlatok. 

A szakmunkásképző inté-
zet várja az érdeklődő fiúk 
és lányok jelentkezését. Fel-
vételi vizsgát nem kell ten-
ni. A tanulók tanulmányi 
szerződést köthetnek a 
Csongrád megyei Állatfor-
galmi és Hűsipari Vállalat-
tal. Társadalmi ösztöndijuk 
250 forint. Ezenkívül a vál-
lalat többféle juttatásban ré-
szesíti a tanulókat. A vidé-
kiek indokolt esetben diák-
otthonban nyernek elhelye-
zést, A diákotthonban peda-
gógusok ügyelnek a tanulók 
felkészülésére, s ehhez segít-

séget nyújtanak. Szabadide-
jükben könyvtar, folyóirat, 
rádto, televízió, társalgó biz,, 
tosítju kulturált szórakozá-
sukat. Mivel kevés a diák* 
otthoni feröhely, a í üzem 
most egvik epületét kollé-
giummá alakítja át. Itt to-
vábbi fiatal kaphat majd 
szálláshelyet. De a jövő-
ben is lesznek olyanok, aki-
ket magánházaknál helyez-
nek el. ítészükre albérleti 
hozzájárulásként 800 forin-
tot fizet a vállalat, 6k ishá. 
romszori étkezésben és ta-
nulószobai korrepetálásban 
részesülnek- Az ipart tanu-
lók egynapi étkezési téríté-
se egy forint, Eienklvül kap-
nak védőruhát, a kollektív 
szerződés szerint szerszá-
mot is, sportfelszerelést, 
tanszer hozzájárulást. A leg-
jobbak évenként egy alka-
lommal jutalmat, s a har-
madik évben már nyereség-
részesedést is kapnak. Ezen-
kívül igénybe vehetik a vál-
lalat szociális helyiségeit, 
klubjait, hétvégi pihenő he-
lyeit a szegedi partfürdőn és 
a mártélyi strandon. Segít-
séget nyújtanak számukra, 
hogy részt vegyenek a szak-
mai tanuló és kulturális ver-
senyeken. Nemcsak iskolai 
kedvezményes mozi- és szín-
házlátogatást, hanem sport-
versenyeket, kirándulásokat 
fa rendeznek részükre. 

A végzett tanulók termé-
szetesen a Csongrád megyei 
Állatforgalmi és Húsipari 
Vállalat üzemeiben sem csak 
egyszerűen munkát kapnak, 
hanem továbbtanulási lehe-
tőséget is, A szakmunkás-
bizonyítvány olyan szak-
mai alapot biztosít, amely 
képessé teszi a dplgpzokat 
további fejlődésre, önkép-
zésre és továbbtanulásra jo-
gosít. A hagyományt* kép-
zésben részesülők a szak-
iránynak megfelelő szakkö-
zépiskola levelező tagozatán 
tanulhatnak tovább és sze-
rezhetnek érettségi biaonyit-
Vényt. Komoly üzemi mun-
kával később elérhetik, Rogy 
középfokú technikumi vég-
zettséghez jussanak-

Korszerű üzem, 
könnyebb munka 

A vállalat jelenleg 1700 
dolgozót foglalkoztat. A fej-
lesztés során a termelés 
megduplázódik, ugyanakkor 
a korszerű termelőeszközök 
üzembe helyezése révén a 
létszám előreláthatólag csak 
15-20 százalékkal emelkedik. 
Ez is jelzi, hogy nagymér-
tékben könnyebb lesz a 
munka a húsiparban. A gyár 
fejlődése tehát nemcsak 
azoknak jelent szép pers-
pektívát, akik jelenleg a 
vállalatnál dolgoznak, ha-
nem azoknak is, akik a jö-
vőben ezt a szakmát vá-
lasztják. A pályaválasztó fia-
talok azonban ennél többet 
szeretnének tudni a vállalati 
életről. 

Mit mond erről ifj. Tóth 
Antal, a szalámigyár ifjúsá-
gi szocialista brigádjának 
tagja, a szegedi városi ta-
nács és a Csongrád megyei ta-
nács tagja? ö azok közétar-
tozik, akik a napi termelő-
munka mellett kiveszik ré-

Tanuló-

képzés 

a szegedi, 

vásárhelyi, 

és makói 

húsipari 

üzemekben 

szűket a társadalmi tevé-
kenységből is. Tőle is meg-
kérdezik ismerősei; hogyan 
éltek, mennyit kerestek? Óa 
hentesüzem munkása, így 
válaszol a kérdésre: 

— A keresettel általában 
elégedett vagyok. Elérem a 
3700 és 3800 forintot, No 
meg ami még hozzájön. 

— Jutalom, prémium? 
— Az is, meg az, amit a 

szociális és más juttatások-
kal kapunk. Kálurjk ugyan-
is kötelező reggelizni, ebé-
delni. Mindezt a munkások 
6 forint 50 fillérért kapják. 
S nem is akármilyen a 
kos«t. A táppénzes állo-
mányban levő dolgozók és 
a szabadságon levők ebédjü-
ket az üzemi konyháról el-
vihetik- Az igazgató enge-
délyezheti egyes, arra rászo-
ruló dolgozóknak, hogy csa-
ladjuk részére ebédet vásá-
roljanak. Nemcsak a Maros 
utcai telepen, tehát a köz-
ponti gyárban, hanem a 
szegedi, a vásárhelyi vágó-
hidakon és a makói kolbász-
gyárban js jlyeri kedvezmé-
nyes étkeztetést kapnak a 
munkások. Kapnak külön-
böző ruhaféléket, bakancsét, 
csizmát, s ahol szükséges, 
védőruhát is. igénybe vehe-
tik az üzemi szakorvosi el-
látást. 

Természetbeni 
juttatás 

mm ta » természetbeni jut-
tatás? 

— Az ügynevezett alkal-
mazotti vásárlés joga min-
denkit megillet. Hogy ez mit 
jelent? A nem exportra 
gyártott termékeinkből min-
denkori kiskereskedelmi fo-
gyasztói áron készpénzfize-
tés ellenében éves viszony-
latban 3700 forint összegű 
árut vásárolhatnak. Minden-
ki, aki a vállalat állomá-
nyába tartozik, az ipari ta-
nulók is. Kivételt képeznek 
a kollégiumban lakó ipari 
tanulók, akiknek étkezteté-
séhez a vállalat hozzájárul-

Mindenkit foglalkoztat 
nemcsak az üzemi lehetőség, 
hanem az is, amit ezen kí-
vül kaphat, vagy amelynek 
kihasználásához támogatást 
nyújt a vállalat. Ezek sorá-
ba tartozik a lakásépítés. 

— Vállalatunk dolgozói la-
kásépítéshez — az építési ak-
cióban való részvételt az 
építkezés előző anyagi meg-
alapozottsága esetén — épí-
tési előleget kaphatnak, amit 
később havi egyenlő rész-
letben fizetnek vissza. 

Már elkezdődött az új 
gyár építése, és ez sürget. 
1,ehetőséget ad és várja, 
hogy a Csongrád mpgyei fia-
talok éljenek a lehetőséggel. 
Kellenek az emberek, a fia-
tal férfiak, lányok, akikre 
majd a világszínvonalon ál-
ló technikát bízzák. Mire 
felépül az új gyár, meg kell 
tanulnlok az iskolában, az 
Üzemben a holnap felelős-
ségteljes tennivalóit, mert 
ide már nem elsősorban a 
régi hentesek és mészárosok 
szakismeretére, hanem több-
re, nagyobb tudásra lesz 
szükség. 
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Aki érdeklődik a gépesített vasipar iránt 

SZAKMÁT TALÁL 
A KÉZ/SZERSZÁMGYÁRBAN 
Kecses eszköz a kombinált 

fagó. Talán minden háztar-
tásban találni belőle egyet 
Szükség van rá a ház körüli 
apró-cseprő barkácskodás al-
kalmával éppen úgy, mint a 
termelésben, a nagy műhe-
lyekben. Használják villany-
szerelők, lakatosok, autó-
szerelők —, de ki tudná fel-
sorolni azt a több tucat 
szakmát, amelyben nélkü-
lözhetetlen ez az egyszerű, 
szellemes szerszám? Hivata-
losabb nevén „egyetemes 
fogó", amelyből a szegedi 
kéziszerszámgyár évente 1 
millió 800 ezer darabot ké-
szít. 

Hogy mennyi ez ponto-
san? ha teherautókba 
raknánk, ;oo gépkoesit töl-
tene meg. A Rigó ütaai gyár-
teleptől éppen a Széchenyi 
térig érne aa autásor. 

Szerszámkészítés 
nagyban 

Érdemes még ennéj a pél-
dánál maradni- Az üzem 
szakemberei kiszámították, 
hogy ehhez a mennyiséghez 
25 vagon acélra van szük-
ségük, amelyet nyers formá-
ban szállítanak Szegedre. 
Kísérjük figyelemmel,. ho-
gyan készül a fogó. , 

A nyersanyag először a 
kovácsműhely erős gépeinek 
hatalmába kerül. A vörösre 
izzított darabokat gépeken 
formába préselik, az út in-
nen a ciklus-, illetve forgá-
csoló műhelybe vezet. Ma-
rók, esztergák veszik át a 
főszerepet, s megközelítőleg 
készre munkálják a szer-
szám alkotóelemeit. Ügyes 
szerelők összeállítják, majd 
a csiszolók simára dolgozzák 
a fém fel öleteket. Már csak 
a galvanizálás marad hátna 
s utána — lányok, asszonyok 
gondosan csomagolják a fo-
gókat. A dobozokon több-
nyelvű felírást olvasni a jól 
ismert márkajel mellett, 

— Miért t>an erre szük-
ség? 

— Mert több országba 
exportálunk. Az egyetemes 
fogók ötven százaléka — te-
hát 000 ezer darab kerül 
külföldre Szegedről évente. 

— Mi a vélemény odakint 
róluk? 

— Reklamáció elvétve 
akad. Jó bizonyítvány, hogy 
nálunknál fejlettebb iparra' 
rendelkező tőkés országok Is 
szívesen vásárolják a kombi-
nált fogóinkat es testvérei-
ket. 

Igen, mert a szegedi kezl-
szerszamgyarban még jóné-
hónyfajta kisszerszám készül 
nagy sorozatban. Rádiómü-
sz,ereszeknek, barkácsolók-
nak, az ipar minden terüle-
tére. S a sor még korántsem 
teljes. Az éves termelési ér-
ték ma már meghaladja a 
65 millió forintot, precíziós 
acélai ka t részeket ön I enek 
olyan nagyvállalatoknak, 
mint például a Ganz. 

A szegedi kéziszerszám-
gyár szinte a semmiből ka-
paszkodóit fel a gazdaságo-
san működö középüzem' 
rangig. Fejlődését az 1950-es 
esztendők kezdetére tehet-
jük. AkkoF még a műhelyek 
a „régi bieskagyár" fabarak-
jaiban helyezkedtek el, szo-
ciális berendezések nem vol. 
tok. Egyszerre, egyidőben 
kellett termelni, lehetőleg 
minél jobban — es építkezni, 
fejleszteni a munkakörül-
ményeket. Hogy sikerült ezt 
a kettős feladatot elvégezni? 

Lehetőség a gyárnak 
é i — munkásainak 

— A h a j d a n i i s m i l l i ó s 
termeléssel szemben az idén 
már 68 milliós tervünk van. 
Az építkezés most sem feje-
ződött be a tovaly, tavaly-
előtt átadott új, világos mű-
helyek után kovács üzemet 
létesítettünk a Fonógyári út 
mellett. Jtt 30 ember dolgo-
zik majd a legkorszerűbb 
körülmények között. Lesz fe-
kete-fehér öltöző, csempézett 
fürdő. Megoldódik a kézi-
szerszámgyár régi gondja, 
megszűnik a háború a szom-
szédaival. A nagy présgépek 
kitelepülnek, nem okoznak 
lármát majd, pem rengetjk 
meg minden egyes művelet-
nél a környezetet . . A ter-
melő berendezések mellett 
természetesen gondoltunk a 
szociális körülmények to-
vábbfejlesztésére; az űj épü-
letünkben hangulatos pince-
klubot alakítunk ki fiatal-
jaink száméra-

— És o jöt>ő? -
— Az elmúlt esztendők, 

eddigi sorsunk már jelzi is 
egy kicsit elkövetkezendő 
életünket. A gyár fejlődése 
szakadatlan, hiszen olyan 
terméket készít, amelyből 
mind több kell idehaza és 
külföldön egyuránt. A kézi-
szerszámgyár 5 egysége kö-
zül most az egyik legjobb 
helyen állunk eredményeink 
alapján, s ezt a pozíciót min-
denképpen szeretnénk meg-
őrizni. 

— Mit jelent ez a munká-
soknak? 

— Jelenleg 300 fizikai dol-
gozónk és 72 alkalmazottunk 
van. Egy emberre körülbelül 
330 ezer forint termelesi ér-
ték jut egy esztendőben. Ha-
tékonyságunkat sikerül to-
vabbjavítani, több nyeresé-
get fizethetünk, tqvább 
emelkedhet bérük — úgy 
mint például tavaly. 

— Jó esztendőt zártak? 
— Igen. 1970-ben átlago-

san 21 ezer 700 forintot ke-
resett egy dolgozónk, 1P73-
t»en, hz idén, 85 ezer 970 fo-
rint lett az átlagbér, A je-
lentós béremelést az üzem 

saját maga ,,gazdatkod ta ki" 
— e l s ő s o r b a n a t e r m e l é k e n y -
s é g n ö v e k e d é s é v e l . 

Keresetek —* szakmák 
— Mit keresnek a szak-

munkások? 
A szegedi kéziszerszám-

gyárban — éppen úgy, mint 
a h a s o n l ó h a z a i v a s i p a r i 
ü z e m e k b e n —• n a g y a d i f f e -
r e n c i á l á s . I g y e k e z n e k a l e -
h e t ő l e g j o b b a n m e g b e c s ü l n i 
a s z a k é r t e l m e t , a n e h é z 
m u n k á t végsőket. E z e k 
s z e r i n t : 

A melegüzemi munkás 
(például öntő, kovács) na-
ponta IOO forintos béri kap. 
Az öntödében nem ritka a 
havi 3000—3580, sót 4000 fo-
rintos kereset. 

A szerszámkészítők nagy 
szakérteimet, ügyességet 
igénylő munkát végeznek. 
Keresetük 4000—4500 forint, 
de találni köztük elyat, aki 
megkeresi az 5000 forintot. 

A forgácsolóban 2300—2860 
forint között változik a havi 
kereset. A betanított munká-
sok is megkapják havonta a 
2300—3300 forintot. 

Mennyi idő alatt lehet 
idáig eljutni? 

A válasz megnyugtató: 
— Adottságainkhoz a leg-

megfelelőbb bérezési rend-
szert alakítottuk ki. A fize-
tés jóformán egyetlen szem-
ponttól, a teljesítménytől 
függ. Aki érdeklődik, meg-
szereti ezt a jól szervezett, 
jól gépesített munkát, köny-
nyen eléri a magas fizetési 
kategóriát. Az indulásnál — 
amikor valaki nálunk mun-
kába áll — türelmi időt kap, 
egy-két hónapig teljesítmé-
nyétől független, biztosított 
bért fizetünk számúra 

— De kinek jó ez az 
üzem, kinek érdemes itt az 
életet elkezdeni7 

— Aki érdeklődik a gépe-
sített vasipar iránt. A kézi-
szerszámgy árban ma már 
nagyteljesítményű, könnyen 
kezelhető megmunkáló gé-
pek, célgépek dolgoznak 
Velük bánni izgalmas, szép 
dolog. Természetesen u szer-
számkészítők, a TMK laka-
tosok eppeii ellenkező fel-
adatot kapnak: kézi munkát 
végeznek. Méghozzá nagyon 
igényes, szép vasipari mun-
kát. 

— Milyen szak ma ban lehet 
továbbtanulni? 

— Azoknak a fiataloknak 
a jelentkezései várjuk, akik 
a precíziós öntés, a szer-
számkészites, a csiszolás, a 
gyártmányszerelés, esztergá-
lyos, TMK-lakatos szakmát 
szeretnék elsajátítani- Ha 
belépnek majd hozzánk, nem 
bánják meS elhatározasukat, 
olya" szakmát szereznek, 
amely egy életre biztosítja 
jó megélhetésüket. 

W 


