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Pálfázatok - rejlett tartalékokból 
A „Ki mit tud"-ok korát éljük. A játékos vetélkedők 

mellett szaporodnak a rangos szellemi versenyek: a ra j t -
hoz egyre több fiatal értelmiségi közgazdász, matematikus, 
mérnök áll. A kevésbé látványos műfa jnak az utóbbi idő-
ben fegyelemre méltó, sokszor millió forintokban kifejez-
hető eredménye van. A versenyzők magánszorgalomból 
nemegyszer messze túljutnak az amatőr próbálkozások le-
hetőségein. 

De miért pályázik valaki, miért vállal magára nehéz 
munkája mellett rendkívüli feladatokat? A fiatalok miért 
áldozzák fel vasárnapjukat, a táncdélutánt, a krimit, egy-
szóval a szórakozást egy-egy pályázaton való részvételért? 
És végül megbecsülik-e erőfeszítéseiket? 

Nemrég hirdették ki a fiatal műszakiak, közgazdászok 
pályázatának eredményeit A győztesek között szegedi fia-
talok is akadtak, az emlegetett kérdésekre tőlük kértem 
választ 

A holnap feladataival 
Szegedi vasútigazgatóság, 

III. emelet A szűk irodában 
négy fényesre kopott fedelű 
íróasztal szorul egymáshoz. 
Az épületben ritka csendes 
szoba — a megszokott fel-
adatok helyett itt az elkö-
vetkezendő évek terveivel, 
gondjaival törődnek. Karsai 
Gáborral, a KPM különdíjá-
val jutalmazott fiatal köz-
lekedés-mérnökkel itt talál-
koztam. 

— Történetem semmiben 
sem tér el az átlagostól. 
Nem is izgalmas — kezd 
beszélni. — Az iskolában 
elég jól tanultam, szerencsé-
re felvettek az egyetemre — 
1960-ban megkaptam a dip-
lomámat a budapesti közle-
kedési karon. Az életet tu-
lajdonképpen Kiskunfélegy-
házán kezdtem, voltam for-
galmista, jegy pénztáros, táv-
írász, de még vagonfelíró is. 
Jó néhány beosztást meg-
kóstoltam, végül a szegedi 
igazgatóságra kerültem. Ki-
alakult a munkaterületem, a 
taelyem, tudom, mit várnak 
tőlem. Hát e n n y i . . . És már 
itt is vagyok a jelenben. 

— Azt kérdezte, mi is pon-
tosabban a munkám? Most 
például a körzetesítéssel fog-
lalkozom, a körzeti állomá-
sok kialakításával. Egy ú j 
módszerrel, amely a vasút-
nak előnyösebb munkafelté-
teleket, gazdaságosságot ígér. 
Az örökös feladatot, a szál-
lítást segíti majd a mai igé-
nyeknek megfelelően megol-
dani. 

— Ezzel a témával nyert 
di jat? 

— Nem. A régiekkel, négy 
fejezetes dolgozattal. Többek 
között azt szándékoztam el-
dönteni, hogy érdemes lesz-e 
majd Szegeden egy ú j fa j t a 
berendezést alkalmazni: a 
vagonkuli t A nagyméretű 
szerkezet arra jó, hogy az 
egész vagont mint valami 
egyszerű csomagot az állo-
másról közúton a kívánt 
helyre szállíthassuk. Nem ol-
csó, de — mint ahogy a 
számítások elárulták — ki-
fizetődő lesz. Az országban 
jelenleg csak egy működik 
ilyen, de az se i t t 

Tiszta eredményért 
Karsai Gábor szigorú arcú 

ember. Vonásaiban elhatáro-
zottság, akaraterő tükröző-
dik. Látszik, nem szokott 
mosolyogni — most mégis 
pzt teszi, amikor megkér-
deztem: miért írta a pálya-
munkát? 

— Bevallom, erre a kér-
désre nem készültem. Ha fe-
lelni akarok, hadd kezdjem 
kerü lőve l . . . Egy biztos — 
szerencsés helyzetben va-
gyok, jól sikerült szakmát 
választani. Nyolc év próbája 
bizonyította, hogy szeretem 
a munkámat, szeretem fel-
adataimat. A többi már eb-
ből következik: érdekel, amit 
csinálok, érdekel, amit ten-
nem kell a hivatásomért 
Őszintén mondom, örömet 
szerez egy matematikai 
könyv elolvasása, vagy egy 
színvonalas közlekedési ta-
nulmány. 

— Miért a matematika? 
— Mert nélkülözhetetlen, 

olyan, mint a mesternek a 
jó szerszám. Ha valaki so-
káig dolgozik jó szerszám-
mal, szinte összenő vele. Én 
is összenőttem a matemati-
kával. Évek óta foglalkozom 
az operáció kutatással, s ez 
a tudomány segített bizton-
sággal eldönteni nehéz gaz-
dasági feladványokat. A ta-
pasztalataim alapján állítha-
tom — még az egyszerűnek 
tűnő hétköznapi munkában 
is — ma már nélkülözhetet-
len a matematika igazsága. 
Hiszen fontosak az árnyalati 
különbségek, figyelembe kell 
venni a fillérek tört részét 
is. Az ipari berendezéseknél 
— s így van ez a vasúton 
is —, a jó megoldásokkal na-
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gyon sok pénzt lehet meg-
takarítani. A mi munkánk-
nak szigorúak a követelmé-
nyei — ha az ember bele-
kezd valamibe, még nem lát-
ja, mekkora fába vágta fe j -
széjét. A feladat fogva tart, 
észre sem veszem, hogyan 
telnek a napok. Ügy vagyok 
vele: ha mór egyszer neki-
láttam valamihez, akkor csak 
egyféleképpen érdemes meg-
oldani — tiszta eredmény-
nyel. Főleg kézzelfogható 
gyakorlati eredménnyel. Köz-
ben észrevétlenül kerülök 
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tani, nyereséget hoznak-e az 
üzemnek. A magánszorga-
lomból elvégzett munka a 
SZOT és a KISZ KB elis-
merő oklevelét nyerte el. 

— Öt éve dolgozom, 1963-
ban végeztem el a szegedi 
Közgazdasági Technikum sta-
tisztikai tagozatát — mutat-
kozik be Kotogóny Mihály-
né. — Nem szégyellem be-
vallani, rám fér a tanulás: 
az iskolában csak az elmé-
leti alapokat szerezzük meg. 
A munka itt körülbelül 
ugyanaz napról napra, s ah-
hoz, hogy szélesebb ismere-
teket szerezzek, jó alkalom-
nak kínálkozott a pályázat 
is. Tulajdonképpen ezért ha-
tároztam el, hogy másodma-
gammal nekifogok. így is 
történt. Megbeszéltük a ba-
rátnőmmel, hogy ő a fono-
da, én meg a szövöde „tér-
képét" készítem el. Ahogy 
eltelt az első néhány hét, 
belejöttünk és megszerettük 
ezt a „szakmai szórakozást". 

Kotogányné és Ácsné jó 
néhány száz adatot gyűjtött 
és mérlegelt, nem hiába. Ér-
dekes eredményekre, ha kis 
körben is, mondhatnánk fel-
fedezésre jutottak. Bebizo-
nyosodott, hogy néhány rég-
óta alkalmazott normatíva 
átdolgozásra szorulna. Az, 
hogy a műhelyekben érde-
mes a munkaigényes termé-
keket készíteni, műanyagot 
feldolgozni. 

— Eredetileg négyen kezd-
tük, de két társnőnk időköz-
ben „leszakadt" tőlünk — ve-
szi át a szót Ács Gézáné. — 
Pedig visszatekintve nem is 
tűnik nehéznek, csak kitar-
tást, meg egy kis szorgalmat 
köve te l t . . . Van egy jó szá-
mológépünk, s vele gyorsan 
ment a „következtetés''. 
Ahogy utánagondolok, 70— 
75 szövődéi terméket vizs-
gáltunk meg négy-öt mun-
kafolyamattal. Nem is egy 
szempontból — négyfélekép-
pen elemeztük a gyártmá-
nyokat. Sőt, esetenként azt 
is igyekeztünk kideríteni, 
hogy ennek vagy annak a 
szövetnek van-e piaca, ve-
vőre taiál-e majd. Én is köz-
gazdasági technikumban vé-
geztem, de Ibolyával ellen-
tétben, ipari tagozatra jár-
tam. Sikerült jól kiegészíte-
nünk egymás ismereteit. 
Amikor elkészültünk a mun-
kával, előbb gyári zsűrinek 
adtuk elbírálásra, ezután 
küldtük el az országos pá-
lyázatra. Nem tagadom, iz-
gultunk, mi lesz a sorsa, hi-
szen szívünkhöz nőtt már ez 
a feladat. Amikor megkap-
tuk a jó hírt, boldogan gra-
tuláltunk egymásnak . . . 

Tovább beszélgetünk. A 
két fiatalasszony szenvedé-
lyesen magyaráz az alap-
anyag-felhasználásról, a nye-
reségalakulásról, a sorozat-
gyártás előnyeiről. Nekik a 
„holt" számoszlopok tények, 
izgalmat jelentenek, össze-
néznek, amikor megkérdem: 
mi hajtotta őket a fél évig 
tartó kemény szellemi mun-
kában ? 

— A gyárunkban — de 
más üzemekben is — sokat 
vitatkoznak a fiatalokról; 
nemegyszer kétkedve érté-

kelik a törekvéseiket, bizal-
matlanok a terveikkel szem-
ben. Megkapjuk, hogy „éret-
lenek" vagyunk a jelentő-
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KOTOGANY MIHÁLYNÉ: 

Megszerettük a szakmai 
szórakozást 

Somogyiné felvételei 
ACS GÉZANÉ: 

Kitartást, szorgalmat 
követelt 

sebb feladatokhoz — ránk 
fér tizenegynéhány év, majd 
azután szóljunk, bele a „nagy" 
dolgokba. Szóval, nem sokra 
tar t ják a szaktudásunkat. És 
mi szerettük volna az ellen-
kezőt bizonyítani. 

— Pályázatunkat — ahogy 
érzem — mintha muszáj-
munkónak tartanák. Kihir-
dették az eredményt, meg-
kaptuk a dicséretet, de ezzel 
el van intézve, s a dolgozat 
mehet az irattárba — fejezi 
be elkomolyodva Ács Gé-
záné. 

Túl a kiváló bizottság ér-
tékelésén, az lenne az „iga-
zi" díj, ha a dolgozat érté-
keit, magyarázatait felhasz-
nálnák a textilművekben. 
Ügy, mint Karsai Gáborét — 
akit a KPM nemrég értesí-
tett arról, hogy megvalósít-
ják egyik pályázatában fog-
lalt elképzelését 

A fiatalokban hatalmas 
rej tet t tartalék és alkotó-
kedv lakozik. Nem roman-
tikus világrengető terveket 
dajkálnak — hanem szívós 
erőfeszítéssel törekednek a 
mindnyájunk számára hasz-
nos eredményért. Érdemes 
megbecsülni az ilyen törek-
véseket, a pályázatokat? Fel-
tétlenül, mert különben va-
lódi értékeket veszthetünk el. 

Matkó István 

Egészségére!... 

7ák és virágok 
Bármerre jár az ember, 

tetszik a szemének a fa - és 
a virágültetők serénykedése. 
Ott, ahol még nem volt ed-
dig, vagy ahonnan a félig 
elszáradt öreg fákat kivág-
ták, gesztenye-, nyár- és 
nyirfacsemetéket, 8—10 éves 
süvölvényeket raknak a föld-
be gondos kezek. A köztere-
ken, a nagykörúti zöldsávo-
kon, a Tolbuhin sugárúton, 
az UTC-pályán a városgaz-
dálkodási vállalat közel 800 
fá t ültetett, el az utóbbi na-
pokban. Sok tízezer a taná-
csok által fenntartott terüle-
ten pompázó, ki tudja hány-
féle virág. 

Nemrég Szegeden jár t ka-
posváriak, a „Virágos Ka-
posvár" lakásai csodálták 
meg a házi kertek, utcaszegé-
lyek, erkélyek és kirakatok 
friss, naponta gondozott vi-
rágait. A tavaly tíz éves volt 
Virágos Szegedért, a népfront 
égisze alatt szervezett moz-
galom szép hagyományainak 
sikere ez. Mert a hivatalos 
szervek mellett, azok mun-
káival szinte versenyre kelve 
ma már ezrek és ezrek ültet-
nek maguk nevelte virágo-
kat, fákat házuk elé. Az idén 
is azon igyekeznek e tiszte-
letre méltó mozgalom lelkes 
tagjai, hogy május l - r e min-
denütt pompázzanak a tavasz 
tarka, illatos hírnökei. Tud-
ják, ilyen környezetben az 
emberek is jobbak, magukra, 
viselkedésükre is több gondot 
fordítanak. 

A névteleneket, Szeged ra-
jongó szépítőit elismerés il-
leti szorgalmukért. És meg-

becsülés jár nekik. Jobban, 
mint eddig. A megbecsülés-
nek munkájuk védelmében 
kell megnyilvánulnia. Nem 
szabad eltűrni — sem aa 
egyes embereknek, sem a 
hatóságoknak —, hogy a jó 
szívvel ültetett fiatal fákat 
garázdálkodó egyének, má-
sutt meg építési anyagot a 
zöld területekre elhelyez® 
vállalati dolgozók tördeljenek 
ki, fojtsanak meg kavicshe-
gyekkel. Nem engedhet® 
meg, hogy az üde virágok 
felelőtlen járókelők, gépko. 
esik és más járművek veze-
tői gázolják halálra. Most, a 
növényi élet pezsdülésének 
idején célszerű lenne, ha a 
kerületek vezetői s zámba 
vennék a virágoatott, fásf-: 
tott, füvesített területeket, 
védőeszközökkel látnák eh s 
szigorúan eljárnának a káiv 
tevő emberekkel szemben. 

Ez mindenki, az egész Sze^ 
ged érdeke — s nem csupán 
a várható soktízezer nyál® 
vendégünk gyönyörködteté-
sére, hanem főként a ma-
gunk hasznára. A fák és v i -
rágok, meg ültetőik, ápolói* 
meghálálják a gondoskodás^ 
a megbecsülést 
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KARSAI GÁBOR: 
Örömet szerez a matematika 
túl egy határon, s egyszer-
csak észreveszem, hogy az 
eredeti feladat befejeződött 
és elkezdődött az ú j . . . Hát 
így vagyok én a pályázatok-
kal is: eddig három pályá-
zaton vettem részt — és még 
többön fogok részt venni 
e lőrelá thatólag. . . 

Éretlen fiatalok? 
A szegedi textilművekben sát — s együtt határozták 

egymás mellett számol nap el, hogy megvizsgálják a fo-
mint nap Kotogány Mihály- noda és szövöde termékeit, 
né és Ács Gézáné. Mégis- Arra próbáltak választ ke-
merték egymás gondolkodá- resni ,érdemes-e ezeket gyár-

Nem kérek 
Számolom a napokat, ami-

kor nyári szaba.dságra me-
gint külföldre utazhatom. 
Mert tavaly az NDK-ban 
töltött két hét alatt pihentető 
álmú éjszakáim voltak. Az 
első napon kiderült, hogy 
vendéglátó barátoméknak 
nincs kávéfőzőjük. Az ittho-
ni divat pedig már-már 
tönkretesz. 

Kezdem a napot példának 
okáért a csemegeboltban va-
ló körültekintéssel, óhatatlan, 
hogy valamelyik kávéfőző 
meg ne kóstoltassa velem 
produktumát. Délelőtt tízkor 
értekezleten veszek részt, fél-
óra múlva hozzák a kávét. 
Ott ülünk nyolcan-tízen, 
sznobnak tekintenének, ha 
pont én utasítanám vissza. 
Még ebéd előtt randevúm 

van az üzemben a főmér-
nökkel. Ahogy belépek, a 
t i tkárnő bekapcsolja a fő-
zőt. Mondom, mér a máso-
dik után vagyok, de vendég-
látóm leszerel: ugyan, ne 
tiltakozz, így legalább én is 
ihatok. Bemegyek a munka-
helyemre, ahol kolléganőm 
azzal fogad: jó, hogy jössz, 
éppen a negyedik csészének 
nincs gazdája. Megiszom, 
mert ellenkező esetben akkor 
sem kapok,, ha majd én fo-
gok kérni. Ebéd után könyv-
táros ismerősöm behív kuc-
kójába: most felfedezett an-
tikvár csemegét ajánl, de ha 
nem iszom vele — úgyis 
most raktuk meg a gyomrot 
— a könyvet másnak adja 
kölcsön. Éppen írásba merü-
lök szobámban, mikor beál-

lít falusi unokaöcsém: van 
itt egy presszó a közelben? 
Meghívom. Munkaidő után 
gimnazista fiam osztályfő-
nöke jön hozzánk családi lá-
togatásra: nem, szeszesitalt 
nem kér, esetleg egy feketét. 
Késő este külföldi vendégek 
fogadása van a klubban, én 
a házigazdák között foglalok 
helyet, nem tolhatom félre 
az elém tet gőzölgő kávét. 

Viszonylag normális hét-
köznap. Hátha még ünne-
pelni is van kit, vagy mit! 

J. K. 

Az egészség 
2000-ben 

Az Egészségügyi Világ-
szervezet „Az egészség a 
holnap világában" jelszó 
jegyében ünnepli alapítá-
sának 20. évfordulóját Sok 
orvos optimista és úgy véli, 
hogy 2000-re sikerül szá-
mos betegséget legyőzni és 
az emberek a mainál hosz-
szabb életkort érhetnek 
meg. Dr. Wodiansky egye-
temi docens egy sajtókon-
ferencián közölte, hogy 
2000-ben az emberek átlag-
életkora előreláthatólag 100 
év lesz, a jelenlegi mintegy 
65 évvel szemben. 

Kétezerre valószínűleg si-
kerül legyőzni a szerv-át-
ültetéseknél mutatkozó ne-
hézségeket és mesterséges 
szerveket is állítanak majd 
elő. Feltehetően addigra 
ma jd ú j antibiotikumokkal 
minden fertőző betegséget 
legyőznek és az emberi ér-
telem győz majd a rák el-
len folytatott küzdelemben 
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