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Tóni bácsi veri a vasat Sorban állnak a munkahelyekért a Hódfónál 

Családként dolgoznak 
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ló hangulatban dolgoznak a cégnél az emberek. Fotó: Tésik Attila 

Ma már 136 csökkent mun-
kaképességű embernek biztosít 
munkát, megélhetést, s nem 
utolsósorban társaságot a vá-
sárhelyi Hődfó Szociális Fog-
lalkoztató, az igény azonban ha-
talmas, hiszen hetente újabb 
öt-hat álláskereső jelentkezik. 

Autóillatosítók ezreinek átható 
aromája fogadja a vásárhelyi 
Hódfó Szociális Foglalkoztató 
egyik telephelyére belépőket. A 
nagy asztal körül helyet foglaló 
csoport minden tagjának szorgo-
san jár a keze - csomagolják a kis 
fenyőfa alakú terméket. Munká-
jukat egyetlen pillanatra sem 
hagyják abba, de lelkesen igazíta-
nak útba. 

Az emeleten Chappon Adrien-
ne, az éppen tizenkettedik szüle-
tésnapját ünneplő intézmény ve-
zetője fogad. Mint mondja, az 
önkormányzatnak és a munka-
ügyi központnak nagyon sokat 
köszönhet a Hódfó, amely ma 
már 136 embernek biztosít 
munkát, azaz bejelentett állást, 
pontosan érkező fizetést és em-

berséges bánásmódot. A csök-
kent munkaképességűeket fog-
lalkoztató vállalkozás állásai 
iránti igény azonban hatalmas, 
hetente legalább öten-hatan jel-
zik, hogy szeretnének itt dolgoz-
ni. Előfordult már olyan eset, 
hogy egy meghirdetett helyért az 
udvaron összeverekedett két asz-
szony. 

Az alkalmazottak közt a csu-
pán általános iskolát végzettek-
től az egyetemi diplomával ren-
delkezőkig mindenki megtalál-
ható, a közös bennük csak az, 
hogy mindannyian rokkant-
nyugdíjasok, szociális járadéko-
sok, rehabilitáltak vagy nyugdí-
jasok. Más munkahelyeken, 
amint a betegségről értesülnének 
a vezetők, valószínűleg azonnal 
elutasítanák a jelentkezőt. Itt 
azonban családias környezetben 
végezhetik munkájukat, behoz-
hatják magukkal gyermeküket, s 
nem kell attól tartaniuk, hogy el-
bocsátják őket, ha táppénzre 
mennek. 

S hogy miből is áll a tevékeny-
ségük? A már említett autóillato-

sítók csomagolásán kívül -
amelyből egyébként Chappon 
Adrienne is kiveszi a részét - a 
legváltozatosabb papírmunkák-
kal, gépi hímzéssel, ágybetétek 
behúzásával, zászlókészítéssel és 
még sok egyébbel foglalkoznak. 
Mindennap egy újabb küzdelem, 
mondja a vezető, hiszen a meg-
rendelőket nem érdekli, hogy 
ezek az emberek betegek, a ha-
táridőt tartani kell. Ebből azon-
ban még soha nem volt problé-
ma. Az viszont már szomorú, 
hogy a megrendelésekért Pestre 
kell menni, a helyi vállalkozók 
ugyanis nem nagyon dolgoztat-
nak velük - teszi hozzá az intéz-
ményvezető. 

Szinte a kezdetektől a Hódió-
nál dolgozik Veszelovszkyné 
Srankó Ágnes, míg munkatársa, 
Herczeg Istvánné nyolc éve ke-
rült ide. Az asszony azelőtt ház-
tartásbeli volt, amikor azonban 
férjét elvesztette, muszáj volt ál-
lást találnia. Csakhogy időköz-
ben megromlott az egészsége, így 
máshol nemigen akadt lehető-
ség. A szociális foglalkoztatóban 
viszont megtalálta a helyét, s az-
zal kezdi a beszélgetést is: „Sze-
retünk itt lenni." 

Herczegné ennek okaként el-
sősorban azt említi, hogy míg 
otthon egyedül lenne, itt társasá-
ga van. S az a pénz sem elhanya-
golható, amit keres. Ahogy a töb-
bieknek sem mindegy, hogy csu-
pán valamilyen segélyből vagy 
nyugdíjból tengődnek, vagy ép-
pen a napi négy-, illetve hétórás 
munkáért kapott fizetés is befo-
lyik a családi kasszába. 

SZÖGI ANDREA 

Csongrádon a nyolcvanéves 
Megyesi Antal sokat tud me-
sélni az ősi mesterség, a ko-
vácsolás rejtelmeiről. Az idős 
mester még nyugdíj mellett is 
űzte a szakmát. 

A munka, a szakma szeretete 
sugárzik a nyolcvanéves Megye-
si Antal arcáról, amikor életéről 
és a kovácsmesterség fogásairól 
mesél. Tóni bácsi - ahogyan is-
merősei szólítják - már gyer-
mekkorában beleszeretett e ne-
héz, ősi szakmába. Mint mond-
ja, a közelben lakó idős kovács-
mester munkája nagy hatással 
volt rá, sokat is tanult tőle: ez a 
tudás és a szakma szeretete az-
tán egy életre beleivódott. Ti-
zenévesen kezdte a szakmát 
megismerni, majd ipari tanuló-
ként három és fél évig koptatta 
az iskolapadot is. Mint legidő-
sebb fiú, általános iskola után 
otthon dolgozott, de nem saj-
nálja, hogy ezt a szakmát vá-
lasztotta. Már tanulóként tudta, 
hogy a mesterséget nem lehet 
rövid idő alatt elsajátítani; örök-
ké tanulni kell, állandóan fej-
leszteni kell a tudást. így inas-
évei alatt három műhelyben 
dolgozott. Felszabadított segéd-
ként megkereste a napi négy 
pengőt. Lovat patkoltak, nya-
ranta a fuvarosoknak dolgoztak, 
természetesen nem nyolcórás 
munkaidőben. 

Addig dolgoztunk, amíg volt 
munka - mondja, ami annyit je-
lentett, hogy reggel öttől este 
nyolcig izzott a vas, zenélt a kala-
pács. A műhelyben kosztoltak, 
állva reggeliztek. A heti huszon-
négy pengő kereset - melyből hú-
szat haza adott - jónak számított 
abban az időben, jelezve: megbe-
csülték a jó szakmunkát. 

A világháború alatt Pesten 
dolgozott, majd hazatért Csong-
rádra. A mestervizsga után nagy 
vágya volt, hogy kisiparos le-
gyen. Ki is nézte leendő műhe-
lyének a megfelelő helyet a Do-

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Több mint húszmillió forintos 
hosszú lejáratú, kamattámoga-
tásos kölcsönt nyert el Vásár-
hely városa A huszonegyedik 
század iskolája elnevezésű pá-
lyázaton az Oktatási Miniszté-
riumtól. Az egyik támogatást, 
9,7 millió forintot 1 milliós ön-
résszel a Nagy Sándor utcai is-
kola, valamint az intézmény és 
a Szent István Általános Iskola 
Vöröskereszt utcai közös épüle-

hánysoron, a két országút talál-
kozásánál. 

- Megvolt rá a pénz, de nem jött 
össze az üzlet - idézi a múltat Tó-
ni bácsi, s mivel a lovas kocsis for-
galom miatt kulcsfontosságú volt 
a jó helyválasztás, nem is nézett 
magának másikat. Bár próbálko-
zott mesterkovácsként, hamar rá-
jött: egy kovács nem tudja elvé-
gezni a pénzesebb munkákat, 
mindenképp társ kell hozzá. A 
rossz gazdasági helyzet miatt 
azonban szinte haszon nélkül 
dolgoztak, így 1946-ban elfogadta 
a városi tanács ajánlatát. 

A tanács karbantartójaként, af-
féle mindenesnek számított. 
Munkája sokrétű volt: lovakat 
patkolt, rendbe hozta a fiakere-
ket, zárakat javított és még a vi-
rágtartókat is ő kovácsolta. 

- Kilenc lova volt a tanácsnak, 

tének felújítására fordítják. 
Lázár ¡ános polgármester el-
mondta: a Nagy Sándor utcai is-
kola négy kisebb helyiségéből 
két tantermet alakítanak ki, és 
felújítanak négy másik helyisé-
get is. A Vöröskereszt utcai épü-
letben pedig néhány eddigi tan-
teremből lesz csoportszoba. 

A Cseresnyés-kollégium to-
vábbi felújítására is kap a város 
11,1 millió forint kölcsönt. Ezt 
az összeget 1,2 milliós önerővel 
egészítik ki, így két vizesblokkot 

volt munkám bőven - emléke-
zik. Barátilag mindenféle mun-
kát elvállalt, amiért egy kovács-
társa fel is jelentette, mondván: 
kontárkodik. 

Tóni bácsi a nyolcvanas évek-
ben nyugdíjba ment, ám azóta is 
sokan kérnek tőle segítségek. 
Szeneskamrájából átalakított 
műhelyében ezernyi szerszám, 
már-már muzeális értékű tárgy: 
kohó, üllő, patkók, zárak. A fa-
lon a mesterlevél, mely jártassá-
gát igazolja. A nyáron kisdiákok 
keresték fel, és az idős mester ne-
kik is szívesen mesélt a szakmá-
ról. Manapság már csak szenve-
délyből gyújt be a kohóba, bár ha 
egészsége engedné, ma is dolgoz-
na. Sok minden más mellett ezt 
is érdemes lenne eltanulni az 
idős mestertől a maiaknak. 

PÜSKI KRISZTIÁN 

és nyolc mellékhelyiséget újíta-
nak fel hamarosan. 

Amint arról egyébként koráb-
ban már beszámoltunk, a két 
legnagyobb, szintén e pályázat 
támogatásával megvalósuló be-
ruházás a Tarjáni és a Szent Ist-
ván Utcai Általános Iskola bő-
vítése lesz, összesen több mint 
80 millió forintból. Az előbbi 
intézmény négy, míg az utóbbi 
három tanteremmel lesz gazda-
gabb a következő tanévkezdet-
re. 

ÁTTELEPÍTIK A HIMZOMUHELYT 
lövő évtől áttelepítik a Hódfóhoz a jelenleg a Városellátó és Be-
szerzési Kht. keretein belül működő hímzőműhelyt. A képvise-
lő-testület döntésének oka, hogy ha a 15 rokkantnyugdíjas és 
nyugdíjas bedolgozóval, valamint 3 főállású alkalmazottal műkö-
dő hímzőműhely a szociális foglalkoztatóhoz kerül, a megválto-
zott munkaképességű dolgozók után igénybe lehet venni az állami 
támogatást. Jelenleg ugyanis - mivel a Hódfónál a megváltozott 
munkaképességűek aránya meghaladja a hatvan százalékot - a 
foglalkoztató a munkabérük 135 százalékát kapja állami támoga-
tásként. 

Ősi mesterség a kovácsoké. Bizonyítja ezt a 80 éves mester, Megyesi 
Antal műhelye is. Fotó: Tésik Attila 

Iskolafelújítások Vásárhelyen 

Csoportszobákat alakítanak ki 

Menekülnének a zajok elől 

Zsótérék háza és 
Elviselhetetlenné válik az életük, 
ha megnyílik házuk szomszéd-
ságban az új piac, melynek állat-
vásári része a kertjüktől néhány 
méterre húzódik. A mindszenti 
Zsótér család szeretné, ha az ön-
kormányzat mihamarabb megvá-
sárolná az ingatlant, a város vi-
szont most erre nem tud áldozni. 

Nem az új piac megnyitása elé kí-
ván akadályt gördíteni a mind-
szenti Zsótér család, csupán úgy 
vélik, jogos kérésüknek akarnak 
érvényt szerezni, amikor azt sze-
retnék elérni, hogy az önkormány-
zat vegye meg az elviselhetetlen 
környezetbe kerülő házukat. 

Mint arról már beszámoltunk: 
a képviselő-testület forráshiány-
ra hivatkozva elutasította a ké-
rést, s arról döntött, hogy jövőre 
újra megvizsgálja az ingatlan 
megvételének lehetőségét. Zsó-
térékat azonban ez a válasz egy-
általán nem nyugtatta meg, to-
vábbra is azt szeretnék, ha miha-
marabb megoldás születne, s 
pont kerülne az ügy végére. 

- Elviselhetetlen lett az éle-
tünk azóta, hogy az új piac építé-
si munkálatai elkezdődtek -
mondta szomorúan Zsótér Fe-
rencné. - Több mint 20 éve 
élünk ebben a házban, mely köz-
vetlenül a Szentesre vezető út 
mellett található, így a forgalom 
za ja m á r régen n e m zavar ben-
nünket. Mint ahogy a mögöt-
tünk haladó vonatokat is meg-
szoktuk már, sőt az ugyancsak 
hátunk mögött működő állatfel-
vásárló térre szállított jószágok 
bőgését, visítozását is elviseltük. 
Az ezekhez társuló majdani vá-
sártér, valamint a néhány méter-
re az ablakunktól kialakítandó 
állatpiac zaját viszont már képte-
lenek lennénk eltűrni. A város 
vezetői közül ugyan ki viselné el 
a háza körül ezt a káoszt?! - kér-
dezte indulatosan Zsótérné. 

Az előírásoknak megfelelő, az-
az a családi háztól több mint 10 
méteres védőtávolságra kap he-
lyet az új állatpiac, mondta el la-
punknak Farkas Zoltán. A pol-
gármesteri hivatal munkaszerve-

a mindszenti önkormányzat 
zője hozzátette: a zaj- és a szag-
szűrés érdekében a kerítés mellé 
fákat telepítenek majd. 

Ezen elképzelés sem nyugtatja 
meg Zsótérékat, akik szerint a há-
zat is nehezebb lesz eladni. A csa-
lád már próbálkozott az igazság-
ügyi forgalmi szakértővel felbe-
csül tetet t ház értékesítésével, ed-
dig sikertelenül. Azért is ajánlot-
ták fel azt az önkormányzatnak, 
mert úgy érzik, hogy a piacépítés 
miatt végleg ellehetetlenült a hely-
zetük, de csak többszöri elutasítás-
ban volt részük. A már említett 
képviselő-testületi döntés előtt 
az önkormányzat pénzügyi és 
gazdasági bizottság tagjai jártak a 
háznál. Szőke Róbert, a bizottság 
elnöke elmondta: megérti Zsóté-
rék problémáját, de az ingatlan 
láttán a testület úgy vélte, hogy a 
család a piaci árnál magasabban 
akarja eladni a városnak a házat. 
Ennyiért pedig nem tudják meg-
venni. Reális árért viszont jövőre 
megpróbálják megvásárolni az 
ingatlant. 

S.T.A. Zsótérné azt mondja, mióta a piacot építik, elviselhetetlen az életük. Fotó: Tésik Attila 


