
FORUM
A jövő záloga az ifjúság
Kerekasztal-beszélgetés mezőtúri üzemmérnök-jelöltekkel I.

Az emberi megújulás záloga ősidők óta az ifjúságban gyöke-
rezik, ezért lehet sajátos és érdekfeszítő bármely fiatallal
való beszélgetés, nézőpontjának megismerése.
A végzős mezőtúri hallgatókkal történt beszélgetésnek külö-
nös aktualitást a jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzet ad,
amikoris sokoldalú megújulásra van szükség. Érdekes tehát,
hogy a diplomára váró fiatalok hogyan látják világunkat,
mit gondolnak róla, hogyan érzik benne önmagukat, hogyan
szeretnék ezt továbbfolytatni.

Hat hallgatóval l>eszélgettem, ami nem feltétlenül jellemző statisztikai sokasá-
got jelent sem mezőtúri diplomásokra, sem pedig általában a friss diplomásokra
vonatkozóan, de mégsem egyedi esetnek (véleménynek) minősül. Ügy gondo-
lom, akkor is tanulságos e beszélgetés, ha a vélemények nem egészen kiforrot-
tak, később valószínűleg ők maguk is formálódnak, de nekünk „felnőtteknek"
is elgondolkodtatóak és talán a jövőre nézve biztatóak, reménykeltők. Vegyék
figyelembe, hogy az őszinteség sokszor fésületlen, kevés riporteri korrekció
tartozhat hozzá. A riport készültekor még szigorló hallgatóként szólaltak meg
a résztvevők. Azóta már kezükben van a diploma, s bizonyára mindannyian
elfoglalták munkahelyeiket. A kerekasztal-beszélgetésben Baumann László súri,
Hársházi Péter kaposvári, Kujbus Tamás mezőtúri, Pozderka Ferenc török-
szentmiklósi, Róka Tamás veszprémi és Varnyú József bajai hallgató mondta
el és cserélte ki véleményét.

RIPORTER: Fontos állomás előtt állnak. Életükben lezárul egy kor-
szak, egy programot adó, életcélt meghatározó korszak vége ez, bár a
beteljesülés még odébb van, hiszen az i-re a pontot az államvizsga adja.
Most ne előre tekintsünk még, hanem egy kicsit pergessük vissza az
idő kerekét: miért választották a mezőgazdasági gépész szakmát, a
mezőtúri főiskolát, mit jelentett ez a három év, mit jelentett főiskolás-
nak lenni?

VARNYŰ JÓZSEF: Főleg az érdekelt, hogy egy közösségbe hogyan lehet be-
illeszkedni, mennyire más, mint az otthon, hogyan segíti a feljebb jutást ter-
mészetesen anyagilag is.

KUJBUS TAMÁS: Már kiskoromban is vonzódtam a műszaki dolgok iránt,
apukám is a mezőgazdaságban dolgozik — így a példa adott volt.
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RIPORTER: Ne haragudjon, hogy közbevágok, de az jutott eszembe,
hogy ezt a főiskolát a mezőtúri fiataloknak vétek kihagyni. A jelen-
lévők között ön az egyetlen helybeli.

K. T. Az az igazság, hogy tanulmányi eredményeim csak „főiskolás szintűek"
voltak. Édesapám is diplomás. Szerettem volna én is az lennif pontosabban
olyanná lenni, sőt túlszárnyalni is.

BAUMANN LÁSZLÓ: Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskolába
jártam, s úgy ahogy Tamás mondta, az én eredményeim is csak főiskolai to-
vábbtanulásra jogosíthattak. Nekem csodálatos volt ez a három év, még akkor
is, ha az érdeklődésem nem egészen a műszaki pálya. Nekem az erdészet és a
vadászat mindenek fölött.

POZDERKA FERENC: Hosszú út vezetett idáig. Nem akartam továbbtanulni,
pontosabban nem itt, de a munkahelyemen erre nyílott lehetőség. Eredetileg
a Bánki Donát Műszaki Főiskolára, illetve Gödöllőre szerettem volna menni,
de megnősültem, s nem akartam a családot hosszabb időre elhagyni, itt meg
tudtam oldani, hogy bejárjak. Az hogy dolgoztam, sok mindenben előny, mert
másként látok sok mindent, de voltak hátrányai is, főleg az elején; nehezen
zökkentem vissza a tanulásba. Munkahelyem biztosított, várnak vissza, de hogy
konkrétan mit fogok csinálni azt nem tudom. Egyelőre tíz-tizennégy évig itt
fogok dolgozni, mert ilyen a szerződésem. Nincs szándékom máshová menni,
szeretek ott lenni, s alig várom, hogy befejezzem tanulmányaimat és ismét dol-
gozhassam.

V. J.: A tanulás természetesen átszelektált bennünket, ami önfejlődést eredmé-
nyezett. Nekem meghatározó volt eddigi életemben az, hogy rengeteg embert
ismertem meg az ország minden pontjából, akik rengeteg értéket hoztak maguk-
kal, ami nekem új volt és bármikor, bárhol felhasználhatok. Ezt a csodálatos
közösséget semmi sem pótolja.

RIPORTER: Szakmai, műveltségi szintjük vajon mennyit emelkedett?

K. T.: Gimnáziumban végeztem, a szakmával csak nyáron találkoztam gép-
műhelyben. Itt a főiskolán nekem minden új volt, így könnyen le tudtam mérni
fejlődésemet a három év folyamán, ám ez a három év nagyon röpke idő, iszo-
nyatosan elröpült és a dolgok mélyére nem enged belemerülni. Bár a képzési
cél az üzemmérnöki képzés, és az elméleti részben nem kell olyan mélységben
ismereteket szerezni, mint az okleveles gépésznek, de én a gyakorlatok során
sem kaptam annyit, mint amennyire szükségem lett volna, mert a három évbe
sajnos nem fér több. Én például ismerem az adagolóberendezést, de nem tud-
nám megjavítani, szétszerelni. Na jó, nem is ez a feladatom és nem is lesz az,
de úgy érzem egy jó szakember azért ezt nem nélkülözhetné. Lehet, hogy magas
a mércém, de sem elméletileg, sem szakmailag, sem gyakorlatilag nem kaptam
annyit, mint már mondottam, amennyire szükségem lett volna, ugyanis mi a
gimnáziumban nagyon alaposan megismertük az alapozó tárgyakat, itt is nagy
súlyt fektetnek erre, s véleményem szerint a szakmai tárgyakat kellene nagyobb
időtartamban, mélységben nagyobb ismereteket elsajátíttatni.
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B. L.: A főiskolai évek szépek voltak és borzasztóan gyorsan elröpültek, nagyon
szép és jó emlékeket ébreszt és hagy az emberben. Csodálatos baráti kapcsola-
tok jöttek létre és felemelő érzés az emberré válás, hogy embernek tekintenek.
A múltkor is, amikor hazamentem abba a tsz-be, ahol szerződésem van, rákér-
deztek: tényleg én vagyok, mert úgymond külsőleg is és belsőleg is megembe-
resedtem és kezet fogtak velem, mert tizennyolc évesen érettségiző fiú voltam,
most meg nemsokára már üzemmérnök ember leszek.

P. F.: Sokat gondolkodtam már azon, hogy mennyit fejlődtem azóta, amióta
idejárok. Néha úgy érzem okosodtam és meglátszik az a rengeteg tanulás, ám
máskor kételyeim támadnak: elegendő-e az itt tanultak, s azzal csitítom magam,
hogy majd az életben, a gyakorlatban ellesem, pótolom a hiányosságaimat.

RIPORTER: Mindennap utazott, beszélhetünk-e igazi főiskolás évekről?

P. F.: Naponta három órát utaztam, de ez nem mehetett sem a tanulás, sem a
család kárára. Ha valami nehézségem támadt, akkor pár napra a kollégiumba
vonultam, tehát nem volt probléma. A közösségi szellem, közösségi munka nem
jöhetett úgy elő, mint a kollégistáknál, mert ha volt egy szabad percem, akkor
rohantam már haza. Az az igazság, jobban érzem magamat otthon.

RIPORTER: Szoktak azon gondolkodni% hogy végzős hallgatók; s mit
jelent valahol valamit elvégezni?

P. F.: Kicsit furcsa, hogy nemsokára államvizsgázok, diplomás üzemmérnök
leszek, de én sohasem foglalkoztam azzal, hogy ki mit és hol végzett. Az én
szempontomban nem az a mérce, hogy ki a diplomás. Nagyon nehéz elmonda-
nom, mit érzek magammal szemben, mert az, hogy valaki a munkáját becsü-
lettel, jól végezze, ahhoz nem kell felsőfokú végzettség. Ha viszont úgy katego-
rizálok, hogy ugyanezt a becsületes jól elvégzett munkát magasabb szinten,
hozzáértőbben lehet csinálni, akkor viszont igen.

K. T.: Nehéz helyzetben vagyunk, mert még nem irányítottunk és itt a főis-
kolán félig komolyan, félig komolytalanul éltük az életünk. Ha viszont kikerü-
lünk dolgozni, akarva-akaratlanul irányítanunk kell embereket és mi erre nem
vagyunk felkészülve. Másokon meg tudtam ítélni, hogy diplomás, de magamon
perpillanat nem érzem a változást. Nekem majd ezzel a papírral kell megáll-
nom a helyem, mert nincs más végzettségem, nem értek semmi máshoz.

RIPORTER: Laci nagyon bólogatott, amikor a Feri mondta, diplomával
emberileg nem változhat az ember.

B. L.: Igen, így van. Az ember egyénisége, személyisége megmaradt, a szakmai
ismeretek gyarapításáról beszélhetünk. Minden esetre nagyon furcsa helyzet
előtt állunk, mert eddigi életünkben mi voltunk a megfigyelők — lestük, utá-
noztuk tanárainkat, most rövidesen meg fog változni ez: minket fognak figyelni,
s ennek az emberi, szakmai példamutatásnak már más súlya van.

V. J.: Amikor leérettségiztem nem éreztem át a nehézségét. Képességeim meg-
engedték, hogy továbbtanuljak, sikerült ez a főiskola. Nem tudtam elképzelni
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azt, hogy mit fogok kezdeni az életben egy érettségivel a kezemben. Most ismét
egy ilyen dilemma előtt állok. Hamarosan végzek, ismét meg kell kérdeznem
magamtól a válaszokat. Ez már sokkal nagyobb súlyt vet a latba, ezért izgal-
masabb is. Hogy mennyire leszek képes majd elképzeléseimet valóra váltani,
tudomásomat, ismereteimet hasznosítani.

RIPORTER: Mit jelent ma Magyarországon diplomásnak lenni?

K. T.: Ez két élű. Azt hiszem mindannyian tudjuk ennek a negatív és pozitív
oldalát, de úgy gondolom, aki ide jelentkezett az inkább a pozitív vonásokat
ismeri, mert mindenki felállít egy követelményi szintet, s ennek az elvárásnak
kell megfelelni, mert ha már a társadalom úgy ítéli, akkor legalább ő maga
bizonyítson és tegye értékessé ezt a szintet.

RIPORTER: Tehát nincs igazi értéke a diplomának?

K. T.: Papírértéke van, mert bizonyos funkciókat nem lehet nélküle betölteni.

RIPORTER: Ez az egyik oldala.

K. T.: A gyakorlatban úgy érzem nincs nagy jelentősége. Nem hiszem, hogy ma
a szakmunkás felnézne az emberre ezért, hanem úgy gondolja: ezt is fölém
helyezték, mert van egy papírja, aztán majd viszonyulunk egymáshoz. Szak-
mailag biztos így van. Most hadd kanyarodjak vissza az itteni képzésre. A fő-
iskola nem készít fel bennünket emberileg a vezetésre, szakmai tudást ad és
kész.

RIPORTER: Ezt kifejtené?

K. T.: Konkrétan nem tudom milyen problémák vannak a gyakorlatban, mert
még nem dolgoztam, de nem kapunk semmilyen útmutatást, hogy adott szituá-
cióban hogyan kell dönteni, hogyan kell az emberekkel viselkedni, bánni, mi-
lyen stílusban kell közeledni hozzájuk. Persze ezt mindenki sajátságosán éli
meg, mivel ő tudja milyen a kapcsolatteremtő képessége. Ilyenkor a vége felé
már úgy kellene csinálni, hogy felvetni egy gondolatsort: ki, hogyan oldaná
meg ezt a problémát.

RIPORTER: Ügy tudom van ilyen jellegű tantárgyuk. A vezetéselmé-
letre gondolok, amely a vállalati gazdaságtan része.

K. T.: Ügy kellene oktatni ezeken az órákon, hogy a felvetett kérdéseket meg-
beszélni. Például egy karbantartási problémát. Az életben szükségünk lenne
erre.

P. F.: Majd az élet megtanít rá. Valóban régebben az volt a lényeg, hogy papír
legyen a zsebben. Most akármilyen diplomád van és akármennyi, bizonyítani
kell. Ellenkező esetben visszaminősíthetnek. Nemcsak intézményesen kell és
lehet tanulni, hanem egyénileg is, önképzéssel, és sokan élnek ezzel a lehető-
séggel. Itt a főiskolán te azt nem tanulhatod meg, hogyan szóljál ahhoz az em-
berhez, akinek heves a vérmérséklete, vagy a másikhoz hogy közelíts, aki lom-
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ha, magába zárkózott. Majd amikor naponta találkozol vele, rá fogsz jönni. A
másik, a szervezeti kérdés: felvetetted az anyagproblémát. Ahány vállalat,
ahány gazdaság, az mind úgy akarja csinálni, hogy jól járjon. Most csúnyát
mondok erre, ez egy fertő, amelyben nagyon nehéz eligazodni. Nekem a válla-
latnál van egy pár ismerősöm, akik mondták — természetesen nem rögtön let-
tek vezetők, három-négy év múlva —, hogy amikor odakerültek, egy fél évig
alig álltak a lábukon, nem tudtak eligazodni a dolgokban, hiába végeztek a
műszaki egyetemen. Ezt sehol sem lehet megtanulni, mert hiába vagy te az
egyik helyen is műszaki osztályvezető és a másikon is ugyanaz, mégis mást kell
csinálnod.

RIPORTER: Gondolom a többiek nem előregyártott klisékre tippel-
nének.

K. T.: Persze, hogy nem, de a problémaérzékenységre megtaníthatnának ben-
nünket.

B. L.: Azt nem lehet előre meghatározni, hogy ennyi embered van, ezeknek
ennyi anyag kell. Nem lehet és azt hiszem nem is szabad tipizálni, ezt csak ott
a helyszínen lehet megoldani, csak az adott szituációban tud a problémameg-
oldó képességed cselekvőén működni.

RIPORTER: A megérdemelt pihenés után hol fognak dolgozni?

V. J.: Nem tudom még. Választási lehetőségeimmel élhetek. Még van időm.
Mindenesetre egy kezdő embernek feltétlenül a termelésben kell kezdeni. Ügy
látom az anyagi lehetőség is sokkal kedvezőbb (nyereségrészesedés, prémium
stb.).

RIPORTER: Fizetés?

V. J.: Nem ígértek semmit, de mindegyik tudna olyan szintet biztosítani, amit
én elfogadhatónak tartok.

RIPORTER: Ferinek megvan a munkahelye, de a visszatérés minőségi
változással jár-e, amit kedvezőbb anyagiakkal támogatnak?

P. F.: Teljesen nyitott a kérdés. A Mezőgépnél többször konzultáltam, hogy mit
is csinálok majd. Nekem már nem kell gyakorlati időt tölteni, mivel jól ismerem
az egész felépítést, helyzetet. Lehet, hogy majd odamegyek, ahol megüresedés
lesz, ugyanis a törökszentmiklósi gyár hatalmas átalakulását éli és nem tudni
még, hol lesz nagyobb szükség rám. Hogy mi lenne a jó? Ha műszaki vonalra
kerülök, akkor biztosan rosszabbul járok, mintha a termelésben vagy a javítás-
ban. Ügy tapasztaltam a tárgyalások során, úgy hatezer forint körül lenne a
kezdő fizetés és ha már bedolgoztam magam, akkor fog emelkedni. Viszont
engem a szerződésem tizennégy évre ideköt, változtatásra sok lehetőségem
nincs és nem is akarok.

B. L.: Szerződésem van az otthoni tsz-szel. Előzetes tájékozódásom szerint
energetikus leszek. Nem tudom, hogy ennek örüljek-e vagy sem, mert nem
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tudom mit jelent energetikusként dolgozni, majd kiderül. Pénzről szintén nem
beszéltünk, de remélem sok jó pénzt fogok keresni.

K. T.: Helybeli vagyok. Nincs szándékom itt maradni. Hogy őszinte legyek,
nincs kedvem ezen a vidéken dolgozni és mivel a gyakorlataim során volt sze-
rencsém megismerni a környék nagyüzemeit, szándékomat aláhúzzák. Elképze-
lésem az volt, hogy vetőmag vagy takarmányüzemben fogok majd dolgozni.
Megnéztem több üzemet és a legkedvezőbben a hajdúszoboszlói Állami Gazda-
ság feltételei feleltek meg számomra. Először gyakornokként alkalmaznak. Fize-
tésem ötezer forint lesz — azt nem tudom nettóban vagy bruttóban? — A többi
rajtam múlik: hogyan tudok beilleszkedni a környezetbe. Szeretnék, ha minél
hamarabb munkába állnék.

RIPORTER: Nem szívesen lovagolok egy kérdésen, de úgy érzem egy
kicsit bővebb magyarázatra volna szükségem, hogy miért nem vonzó
önnek Mezőtúr és környéke?

K. T.: Emberi tényezőkön múlik. Apukám javaslatára bepillantást nyertem,
megismertem őket. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, itt Mezőtúron és környé-
kén veszteségesek a gazdaságok, illetve közel nullára állnak.

RIPORTER: Sajnos máshol is vannak hasonló helyzetűek, csak azokat
nem ismeri.

K. T.: Ez valóban így lehet, ám az itteni vezetőkkel nem szívesen dolgoznék
együtt. Valószínű bennem van a hiba. Az is lehet, keményebben fogalmazok,
sőt fiatal létemre bírálok, de az errevalósi emberek munkához való viszonya
nem éppen dicséretes. Ebbe belejátszik az is, hogy az utóbbi tíz évet éltem a
városban, azelőtt Hajdú-Bihar megyében laktunk és az ottani emberek teljesen
mások. Más az egymáshoz való viszonyuk és a munkához is. Azt hiszem ezzel
indokolható választásom.

RIPORTER: Pár évvel ezelőtt az akkori oktatási főigazgató-helyettes
méltatta az ifjúság előtt a mezőtúri diploma értékét. Ha én ezt itt
riporteri kérdésként felteszem, hozzáfűzve azt is, hogy mitől fényes,
akkor most önök mit válaszolnának erre? Megmondom miért jutott
eszembe ez. Tudjuk jól, hogy fiatal diplomások körében is elhelyezke-
dési gondok vannak.

K. T.: A jó szakemberre mindig szükség van. Nem ilyen a problémám, mert
itt is és Törökszentmiklóson is lett volna lehetőségem.

RIPORTER: Jó, akkor nézzük: mennyit ér ma mezőgépésznek lenni?

K. T.: Ahova én megyek ott nagyon jó híre van a mezőtúri gépésznek, a többi
rajtunk is múlik. A gyakorlatban nagyon él a gépész-mezőgazdász ellentét, saj-
nos még mindig a gépész hátrányára. Ahol én dolgozni fogok ott nincs főmér-
nök, egyetemet végzett gépész is egy-kettő, mondták nem a legpozitívabban
vannak megítélve. Remélem ez kedvezően meg fog változni; új vezetősége lett
a gazdaságnak. Egyelőre egy szobát ígértek, de egy év múlva már lakást adnak.
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B. L.: Azt hiszem a Dunántúlon sokkal nagyobb az értéke, mint az Alföldön.
Itt a műhelyfőnök is diplomás. Felénk nem így van, egyetemet végzett elég
kevés és nem sokkal több a főiskolát végzettek száma sem. Igaz én falun élek
és otthon én leszek a második ilyen végzettségű. Ügy tapasztaltam szívesen
fogadják a Mezőtúrról kikerülőket egész Komárom megyében.

P. F.: Az én diplomám sokkal többet érne a mezőgazdaságban. Munkahelyemen
húszegynéhány műszaki egyetemet, főiskolát végzett szakember van. A főisko-
lán jól oktatják a gépjavítást, gyártástechnológiát — mindig fokozott figyelem-
mel kezeltem, szakdolgozati témát is innen merítettem, gondolván, majd azt
hasznosítani tudom. Itt az iparban is — egy kis ráfigyeléssel — érhet annyit,
mint a gépészdiploma. Szeretném, ha ezért nem tartanának sem beképzeltnek
sem pedig önteltnek. Persze szoktak engem is ugratni: hogy na Mezőtúr! az
semmi, mert csak a műszaki egyetem meg Miskolc a nívó, ők arra esküsznek.
A dolognak van egy pikantériája; az igazgató is Mezőtúron végzett. Én meg azt
szoktam válaszolni nekik, minden nagy ember Mezőtúrról kerül ki.

V. J.: Én akkor látom majd ezt megnyugtatónak, ha az első emeleti hirdetőn
tömkelegével hirdetnek állásokat a gazdaságok a Mezőtúrról kikerülők számá-
ra, és megválogatják kit vesznek fel. Akkor lesz értéke a mezőtúri diplomának.

RIPORTER: Azért számítani kell arra is, hogy igen sok szakember
hagyta el ennek intézménynek a kapuját és valahol az országban dol-
goznak.

V. J.: Igen, de én azokat is megválogatnám — így lenne igazán fénye is, ér-
téke is.

RIPORTER: Ügy érzem az értékben benne foglaltatik az anyagi meg-
becsülés is: Beszélgettem az egyik társukkal a minap, aki azt mondta,
hogy egy álláshirdetésre jelentkezni fog, de tizenegyezer forint alatt
nem áll szóba velük. Nos, hogyan ítélik meg ezt?

P. F.: Ez egy húszéves ember naivitása. Az öcsém Gödöllőn végzett a gépész-
mérnöki karon, s ő is azt hitte megváltoztatja a világot. Ezért kereste a legjobb
anyagi lehetőséget az országban. Hiába mondtam neki, először keressen egy
olyan munkahelyet, ahol főleg szakmailag, de a vezetés terén is biztosított az
előrehaladás. Négy-ötéves gyakorlatot kell szerezni mindenképpen hogy az-
után a pályázati kiírásokra lehessen reagálni, mert így abszolút lehetetlen és
nem is szabad így cselekedni, hogy elmegyek egy kiírásra és ennyi pénzt kérek
és kész. Idézőjelben mondom csak, ha én kapnék most tizenegyezer forintot,
felvetődne bennem: meg tudom-e termelni ennek az ellenértékét és itt nem
arról van szó, hogy én nem szeretem a pénzt.

RIPORTER: Most itt többen is mosolyognak.

P. F.: Hát persze, én is többet szeretnék hazavinni, de be kell látni, szükséges
a gyakorlat megszerzése.
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K. T.: Mint igény reálisnak tartom a tizenegyezer forintot, a jelenlegi gazda-
sági helyzetben ezt elérni viszont irreálisnak. Két dolog van: az egyik, mindenki
kap egy minimális kezdő fizetést és ez az évek során emelkedhet. A másik, ha
viszont valaki rögtön pénzt akar keresni, az ne menjen vállalathoz, az maszekol-
jon és azt külön kell venni.

B. L.: A maszekolási lehetőség is be van fagyasztva az adózással. Egyik barátom
mesélte nekem, 130 ezért vallottak be, van két munkása, szintén magas adó alá
esnek, be van jelentve a felesége is. Ha az adója miatt megemeli a parketta árát
— hogy mégis nyereséges legyen — nem lesz megrendelése. Olyan huszonkettes
csapdája ez. Fiatal korban kell családot alapítani, házat építeni, élni.

K. T.: ötezer forintból ezt nem tudja megtenni, még tízből sem, ha ketten
keresnek. Ennyiből nem létezik megtenni, mert ugye fontos a jó étkezés is, de
egy kis kultúra sem ártana, s egy diplomásnak szükséges igénye lehet ez, viszont
a színházjegy is egy százasnál kezdődik.

P. F.: Egy fiatal, ha családot akar alapítani, akkor szüksége volna egy lakásra,
mert az albérletek is igen magasak. A lakásárak viszont lassan teljesen elérhe-
tetlenek lesznek. Szerencsés, akit a szülők tudnak támogatnij de ha maga erejé-
ből kell kikaparni, akkor plusz munka után kell nézni, és 35—40 évesen már
nem lenne szabad kérdéssé lenni. Addig kellene ezt is elvégezni, amíg fiatal az
ember.

RIPORTER: Akkor ezek szerint a tizenegyezer forint mégiscsak reális?

K. T.: Mint igény igen, de a mai gazdasági helyzetben ez sajnos csak igény
marad.

RIPORTER: Kicsit később csatlakozott hozzánk Hársházi Péter és
Róka Tamás. Hallgassuk meg az ő véleményüket is.

H. P.: Nekem egy kicsit más a véleményem, azért hallgattam ezidáig. Kap egy
végzett szakember öt-hatezer forintot kezdő fizetésnek. Mi a gyakorlatba csak
beleszagoltunk, tehát rá kell hajtani, hogy minél mélyebbre lássunk, megis-
merjünk munkákat. Ez az összeg négy-öt év múlva már nem ennyi lesz, mód
lesz különböző premizálásra is, s ha ez a páciens vezető lesz, akkor a pénze is
sokkal több lesz. Véleményem szerint tíz éven belül — az évi kereseten felül —•
100 ezer forint a plusz jövedelme, bár igaz az is, az embernek rámegy a fiatal-
sága, dehát ezen már sokan keresztülestek.

K. T.: Pont ezt mondom én is, de nagyon soknak tartom a tíz évet.

H. P.: Ha innen nézed, de képzeld el, ha te kapnál tízezer forint kezdőfizetést és
a tizenöt éve dolgozó is közel ennyit, akkor hamarosan bér- és személyi feszült-
ség lenne, az pedig senkinek sem lenne jó. A lépcsőfokokat be kell tartani.

RIPORTER: Ügy érzi ez a többi emberrel szemben igazságtalan lenne?
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H. P.: Ha szabadna ehhez hozzászólnom. Nem tartom igazságosnak, hogy tíz
éve dolgozom, a másik húsz és neki háromezerrel több a fizetése ugyanabban
a munkakörben. Még mindig él az a szemlélet, te még fiatal vagy — ráérsz
keresni, ő már idősebb, régebb idő óta dolgozik. Igenis igazságtalannak tartom,
ha a teljesítményt ugyanúgy megkívánják és a minőségi termelést a fiataltól,
akkor a bérezés is tükrözze ezt. Hiába rendeződsz majd anyagilag (főleg itt
arról van szó) amikor neked most ifjan kellene a pénz. Most vannak rendezet-
len problémáid, most kellene megalapozni magad és családod életét, bizonyos
esztétikai, művelődési igényeiteket kielégíteni és sorolhatnám tovább. Persze
ötvenéves kor után is vannak szükségletei az embernek. Most kellene a pénz.
Éppen ezért fordítva csinálnám: fiatalabb korban adnék nagyobb pénzt és
fokozatosan csökkenteném a nyugdíjazásig.

K. T.: Szerintem azt kellene díjazni, ki mennyit dolgozik, ki hoz nyereséget,
újításokat a vállalatnak. Most hátrányban van a fiatal diplomás, mert ott van
az öreg szaki, aki felelős a villáskulcskészletért, odamegy a fiatal, aki viszont
az egész műhelyért felelős, s azt hiszem a kettő között azért van némi különb-
ség. Ezt azért figyelembe kellene venni, nem pedig a korkülönbséget, mert ha
az a szakmunkás megkapja a 6—7000 forintot, nyugodtan megadhatnák a fiatal
diplomásnak is.

R. T.: De nem adják meg. A szakmunkás kikerül tizenhét évesen, már is dol-
gozik. Amikor mi végzünk ott van a honvédség — na jó az neki is — ő ezalatt
az öt év alatt fizetésben messzire lehagy bennünket, nem beszélve arról, hogy
ez idő alatt mennyit tud összehozni _ úgy gondolom mindenki sejti és most hogy
felemelték a kezdő ötezer forintos összeget, hát ugye ez borzasztó összeg lett!
Egyébként a legmesszebbmenőkig egyetértek Ferenccel, nem rég olvastam —
pontosan már nem tudom hol, vagy a Magyarországban vagy a Heti Világgaz-
daságban — hogy az USA-ban és a többi nyugati országban alkalmazzák azt a
módszert, 35—40 éves korban éri el az ember vezetői csúcsát, nem a szellemi,
hanem a vezetői képességének maximumát, ebben a korosztályban tud csúcs-
teljesítményt nyújtani. Ekkor legmagasabb a fizetése és fokozatosan alacso-
nyabb lesz. Ez magyarázható a fizikai-szellemi terhelhetőséggel, konzervatiz-
mussal, rugalmatlansággal.

RIPORTER: Tamás, ön hol fog elhelyezkedni?

R. T.: Valószínűleg rendőr leszek. Hogy miért? Mert gyakorlataim során talál-
koztam a szakmával, édesapám is dolgozott tsz-ben főmérnökként, tehát így is
szereztem tapasztalatokat. Meg kell mondanom nem a legkedvezőbbek, de nem
is ez lenne a fő probléma, mivel eredetileg sem akartam a mezőgazdaságban
dolgozni. Azért jelentkeztem ide a főiskolárai mert kevés volt a hozott pontszá-
mom és kevés volt a felvételi számom is. A pár év alatt megismertem a szak-
mát, bár azt túlzás lenne mondani, hogy megszerettem^ de szimpatizáns lettem
és szívesen elhelyezkedtem volna benne, mint mondjuk egy kohóüzemben vagy
egy gyárban. Veszprémi vagyok, bementem a területi szövetségbe és mondtam
végzős vagyok, szeretnék a városban vagy a környékén elhelyezkedni. Gondo-
lom ez nem. olyan borzasztóan nagy igény, mivel világéletemben városi voltam,
szeretnék ottmaradni. Gyakorlataim során természetesen falun éltem, de szá-
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momra elviselhetetlen volt. Lehet, hogy ez nagyképűségnek hangzik, de ez van.
Azt mondták évekig nincs kilátás munkalehetőségre, örülnek, ha azokat el tud-
ják helyezni, akikkel szerződésük van_ és elképzelhető, hogy diplomásokat is el
kell bocsájtaniuk. Ilyen beszélgetés után önkéntelenül is elgondolkodik az em-
ber, így felvetődött több lehetőség. Lehet, közrejátszott az is, nagyapám rend-
őrkapitány volt. Ehhez kedvem is van, nem utolsósorban az anyagiak is inspi-
ráltak, hogy nyolcezer párszáz forint a fiatal rendőrtiszt kezdő fizetése, félév
után lakást biztosítanak, meg ilyen juttatás, meg olyan juttatás, tehát minden-
féleképpen jobban járok. Itt sem dolgozok többet időben, mint a tsz-ben, mert
a nyolc-kilencórás munkaidő a gyakorlatban tíz-tizenkettő órát jelent. Városban
maradok, ahol szeretek élni. Nem rendőr, nyomozó leszek, hanem a gazdasági
rendőrségnél kapok állást.

H. P.: Szerződésem van a somogyháti tsz-ben két évre. Addig ottmaradokt utá-
na nem tudom mi lesz. Az apu a szomszéd tsz-ben dolgozik, így a beilleszkedés-
ben, a hozzám való álláshoz gondolom nem lesz problémám. Talán ennyi elő-
nyöm lesz a többiekkel szemben. Ha meg nem sikerül, lehet úgy teszek, mint
Tamás — más területre evezek.

RIPORTER: Mennyit ígértek?

H. P.: ö t és félezret és háromszobás lakást.

RIPORTER: Ki akar továbbtanulni?

R. T.: Én mindenképpen. Három hónapig határőr leszek, utána alaki kiképzésen
veszek részt. Gyakorlatilag rendőrtiszti diplomával végzek.

B. L.: Nyelvekkel próbálkozom, főleg a némettel. A többit még nem tudom.

K. T.: Ha szakmán belül maradok, akkor feltétlenül tovább szeretnék tanulni
valamelyik egyetemen.

H. P.: Még nem tudom. Egyelőre szeretnék egy rendes lakást, egy szép bútort
és egy jó autót.

V. J.: Mindezt öt éven belül.

K. T.: S ezt húzzuk alá. Hogy miért, mert hogy jól erezzem magam egy munka-
helyen, szükségem van egy lakásra, egy autóra.

(Folytatjuk)
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