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Távközlésünk fehér foltjai 
Magyarországon, ha fel 

akarunk zárkózni az euró-
pai átlaghoz, a század utolsó 
évtizedében hárommillió ú j 
telefonállomást kell kialakí-
tani. A lemaradás a kisvá-
rosokban, községekben a 
legnagyobb, ezért a fejlesz-
tés jelentős részét oda kell 
összpontosítani. A közeljö-
vő vidéki fejlesztési lehető-
ségeiről kért tájékoztatást az 
MTI—Press munkatársa 
Bölcskei Imrétől, a Magyar 
Posta ügyosztályvezetőjétől. 

— Ebesen, ebben a Haj-
dú-Bihar megyei kisközség-
ben a fülem hallatára 
mondta a telefonkezelő a hí-
vónak: „Ha sietsz drágám, 
jobb ha felülsz a biciklire és 
elkarikázol a szomszédba. 
Hamarabb elintézed a dol-
god, mint ha az én kapcso-
lásomra vársz." Mennyire 
jellemző még hazánkban a 
kézikapcsolásos központ? 

— A falvak zömében ma 
még csupán reggel nyolctól 
délután négyig lehet hasz-
nálni a telefont, s ezeken a 
helyeken nincsenek automa-
tizált központok. A hivatal 
zárása után néhány ál lomá-
son kívül csak a segélyké-
rő telefon vonala él, azt vi-
szont kevesen tudják , hogy 
arról távolsági és R-beszél-
getéseket is folytatni lehet, 
és távira t is feladható. 

A legfontosabb állomáso-
kat természetesen ezekben a 
községekben is „berepülőz-
ték", ami magyarul annyit 
tesz, hogy az orvosnál, a ta-
nácselnöknél, az állatorvos-
nál, a téeszelnőknél egyszer-
r e csöng a készülék, ha va-
lakit keresnek. Amikor az 
veszi fel, akinek a hívás 
szól, akkor a többieknél el-
hallgat. Könnyen megeshet 
azonban, hogy egyikőjük 
megunja , hogy már három-
szor ugrasztották ki az ágy-
ból fölöslegesen, és melléte-
szi a kagylót. A sorbakap-
csolás miatt ilyenkor sajnos 
az egész rendszer elnémul, 
ugyanúgy, mint ha a kará-
csonyfa égői közül csavar-
nánk ki egyet. Mindezt 
azér t emiitettem, ilyen rész-
letesen, mer t nyilvánvaló, 
hogy ezen a helyzeten a le-
he tő legrövidebb idő ala t t 
változtatni kell. De ugyan-
ebbe a kategóriába sorolom 
az olyan kisvárosokat, mint 
Kőszeg és Csorna, ahol 
ugyan huszonnégy órás 
szolgálatot teljesítenek, a 
telefonkezelök, ám a rend-
szer még mindig kézi kap-
csolásos. 

— Az ország mely vidékei 
a leginkább elmaradottak? 

— Erre nem tudok kate-
gorikus választ adni, ugyan-
is mindenüt t vannak vi-
szonylag fej let t technikával 
rendelkező központok, s 
ugyanakkor néhány kilomé-
teren belül a szinte őskori 
állapotok is fellelhetők. Ha 
a távközlés fehér fol t ja i ra 
kíváncsi, akkor er re azt vá-
laszolom, hogy Budapest 
környékén, Szabolcs-Szat-
m á r és Zala megyében van 
belőlük a legtöbb. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy példá-
ul Baranyában vagy Vas 
megyében, ahol rengeteg az 
apró település, több telefon 
található, á m a népességre 
vetí tve m á r az utóbbiak le-
hetnek előnyösebb helyzet-
ben. 

— A legfontosabb program 
tehát az, hogy eltűnjenek a 
fehér foltok, és ahol fejlesz-
tenek, ott a jövőnek dolgoz-
zanak. 

Fejlesztési társulások 

A VII. ötéves terv célkitű-
zései azért jelentősek, mert 
a hálózat bővítésével a kézi 
kapcsolásos központok meg-
szüntetése és az automatizá-
lás is együtt jár. Ezen kí-
vül a mennyiségi előrehala-
dás is jelentős. Győrben, 
Szombathelyen, Szolnokon, 
illetve a környékükön lévő 
településen, kis falvakban 
sokkal egyszerűbb a dol-
gunk, mint a fővárosban. 
Ezeken a helyeken egy né-
hány ezres, néhány tízezres 
bővítés hosszabb távra meg-
old ja a gondokat, ugyanez 
Budapest akármelyik kerü-
letében: csupán csepp a 
tengerbe. Ami Tatabányán, 
vagy Salgótar jánban öt-tíz 
évre szóló eredmény, nem 
beszélve a néhány százas 
községekről, az mondjuk 
Miskolcon vagy Debrecen-
ben, Szegeden m á r kevés. 

— Milyen a kis települé-
sek fogadókészsége? Ahol 
eddig nem volt hagyománya 
a telefonálásnak, ott nehe-
zen boldogulnak... 

— Való igaz. Aki nincs 
napi kapcsolatban a távköz-
léssel, az el sem tud ja kép-
zelni az előnyeit. De hozzá-
teszem: hamar hozzászokik. 
Fölállítunk például egy 
nemzetközi távhívásba is 
bekapcsolt nyilvános tele-
fonfülkét mondjuk Gsaba-
csűdön, ebben a Szarvas 
melletti, néhány ezres Békés 
megyei faluban. Eleinte csak 
kerülgetik az emberek, az-
tán pedig használni kezdik. 
Először a kisvállalkozók, 
iparosok, kereskedők, szol-
gáltatók, vendéglátásban 
dolgozók döbbenek r á : kel-
lene a telefon, a közvetlen 
partneri kapcsolat. Aztán 
m á r jönnek a többiek Is. 
Nekünk nem lehet jobb 
reklámunk a működő tele-
fonnál. 

— A fejlesztés egyik so-
kat vitatott, de igencsak el-
terjedt formája a telefon-
kötvény. Néhány évvel ez-
előtt Kiskörösön jártam, 
ahol még a pap is azt pré-
dikálta, hogy nem szabad 
sajnálni a huszonötezer fo-
rint kölcsönt a postától, 
mert a kötvény segítségével 
a tulajdonos garantáltan ab-
lakot nyithat a nagyvilágra. 

— Az első akciónk 1983-
ban volt S z e g e d e n , kí-
sérleti jelleggel. Eleinte sok 
kri t ikát kaptunk, á m a ta-
pasztalat azt bizonyította: 
számíthatunk a lakosság t á -
mogatására. Eddig három 
meghirdetett akciónk volt, 
a vár t 2,3 milliárd forintból 
közel kétmilliárdot megkap-
tunk és ez hetvenezer á l -
lomás felszerelését teszi le-
hetővé. Volt ahol óriási s i -
kerünk volt a kötvénnyel, 
Debrecenben például órák 
alatt elkapkodták. A felfo-
kozott érdeklődés mia t t ott 
hatezerrel, megnöveltük az 
eredeti elképzeléshez képest 
a fejlesztést. Másutt viszont 
nem volt s ikerünk vele. A 
vártnál kisebb volt az ér-
deklődés Kaposvár és Szom-
bathely környékén, Siklóson 
pedig egyáltalán nem volt 
igény a kötvényes fejlesztés-
re. Szolnokon, illetve a kör-
nyező településeken azt ta-
pasztaltuk. hogy az emberek 
a kivárásos módszerhez fo-
lyamodtak. Lát ják, hogy 
épül a telefonközpont épü-
lete, és így gondolkodnak: 

„Ekkora beruházást nem 
hagyhatnak abba, az én 
pénzem nélkül is lehet tele-
fon". S ez igaz, de azzal a 
nem mellékes körülménnyel, 
hogy sokkal kevesebb, és az 
eredeti elképzeléshez képest 
Jóval később. 

— Melyek azok a na-
gyobb vidéki körzetek, ame-
lyek a közeljövőben számít-
hatnak a távközlés fejleszté-
si programjának befejezésé-
re? 

— Veszprémben és kör-
nyékén már június tizedikén 
átadtuk a tizenkilencezer ál-
lomás kapacitás bővítést je-
lentő központokat, amelyek 
a megyeszékhelyen kívül 
Várpalotán, Balatonalmádi-
ban, Balatonkenesén, Bala-
tonfűzfőn és további hu-
szonöt településen javították 
szolgáltatásainkat. Az esz-
tendő végéig, illetve a jövő 
év elején munkába áll a 
szombathelyi és a szolnoki 
ú j központ, a kaposvári pe-
dig most készült el. Szom-
bathely környékén: Kőszeg, 
Bükfürdő és további nyolc-
vannégy település, huszon-
nyolcezer állomást kap. Ka-
posvár és környéke huszon-
hét településen tizennégy-
ezer állomással gazdagodott, 
a Szolnok megyei t izenhat-
ezer-hatszáz állomás fejlesz-
tésen viszont csupán a me-
gyeszékhely, valamint Üj -
szász és Martfű osztozik. 

A távlati elképzeléseket 
ismertető sajtótájékoztatón 
új vállalkozási lehetőségek-
ről is szó esett. 

— Az elképzelések szerint 
a m á r meglévő telefonkötvé-
nyek mellett fejlesztési tár-
sulások is létrejöhetnek. 
Ezek a vízműtársulásokhoz 
hasonlóan a posta tu la jdo-
nába, és üzemeltetésébe ke-
rülő hálózatot létesítenének. 
A társulat alakulhat egy-egy 
település helyi hálózatának, 
központjának létrehozására, 
vagy egy nagyvárosban a 
helyi hálózati rész bővítésé-
nek finanszírozására. 

Létesülhetnének távbeszé-
lő társaságok olyan formá-
ban is, hogy az üzemelteté-
sükben lévó rendszer egyben 
a tulajdonuk is lenne. Ez 
esetben a társaság a tel jes 
kötelezettséget, tehát a mai 
postai szolgáltató rendszert 
is átvenné. A társulások ál-
tal kezelt hálózatrészek a 
hálózati hierarchia alsó 
szint jén helyezkednek el. A 
javasolt forma önfinanszíro-
zó, de nerh nyereségorientált 
lenne. Az úi szerveződési 
forma — számítások szerint 
— a lakossági előfizetőktől a 
jelenlegi beruházási hozzá-
járulás három-négyszeresét 
kívánná meg. (MTI—Press) 

B. A. 

Emberi jogi 
tanácskozás 

Humanitár ius kérdésekről 
kezdődött tanácskozás hét-
főn Moszkvában szovjet és 
amerikai szakértők részvé-
telével. A kerekasztal-érte-
kezleten a jogállam műkö-
désének különböző vonatko-
zásairól, így a büntető tör-
vénykezésről és a bírósági 
joggyakorlatról van szó. 

Az értekezletet Anatoli j 
Adamisin szovjet külügy-
miniszter-helyettes és Ri-
chárd Schifter, az amerikai 
külügyminiszter emberi jo-
gi és humani tár ius kérdé-
sekben illetékes tanácsadó-
ja, á l lamti tkár nyitotta meg. 
Felszólalásaikban mindket-
ten támogatták az egymás 
jogrendszerének alaposabb 
megismerésére irányuló tö-
rekvéseket, a humanitár ius 
együttműködés fejlesztését. 

A tanácskozáson valószí-
nűleg szó lesz a moszkvai 
emberi jogi és humani tár ius 
kérdésekkel foglalkozó ér-
tekezlet összehívásának le-
hetőségeiről is. 

Több diplomást várnak 
a szövetkezetek 

A 
tek 

fogyasztási szövetkeze-
szakemberellátásának 

fiatalabb vezető beosztású-
ak letelepedését, lakáshoz 

javítására írt ki pályázatot jutását ugyancsak segíthetik 
a Szövosz, a Fogyasztási 
Szövetkezetek Országos Ta-
nácsa. Az áfészeknél, a ta-
karékszövetkezeteknél és a 
szövetkezeti vállalatoknál 
elhelyezkedni kívánó f ia ta-
lok, illetve a már dolgozó, 
35 évnél f iatalabb vezető 
szakemberek támogatására 
többféle lehetőséget terem-
tenek központi pénzforrá-
sokból, illetve a megyei szö-
vetségek oktatási alapjából. 

Az egyetemek és főiskolák 
— elsősorban a Marx Ká-
roly Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetem, a Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Főis-
kola, valamint a Pénzügyi 
és Számviteli Főiskola — 
hallgatói az 1988 szeptem-
berben kezdődő tanévtől 
társadalmi tanulmányi ösz-
töndí j ra nyúj tha tnak be pá-
lyázatot a számukra később 
munkát adó áfésszel, taka-
rékszövetkezettel, illetve 
Meszövvel megegyezve. 

A fogyasztási szövetkeze-
tek a pályakezdő diplomá-

a pályázat út ján. Az első la-
kás megszerzéséhez sze-
mélyenként 150 ezer forint 
vissza nem térítendő támo-
gatáshoz ju that így az a fia-
tal, aki tartósan egy helyen 
akar dolgozni. Ha olyan há-
zaspár igényel támogatást a 
pályázattal, amelynek mind-
két tagja helyi fogyasztási 
szövetkezetben dolgozik, 
akkor ketten együtt összesen 
200 ezer forint támogatást 
kaphatnak. 

A pályázat lehetőséget te-
remt — a szövetkezetek sa-
ját pénzforrásainak bevoná-
sával — a szakemberek át-
meneti lakásfeltételeinek 
megteremtésére is, az úgy-
nevezett használati jogú 
szövetkezeti lakásforma ré-
vén. Ez azt jelenti, hogy az 
áfész, a takarékszövetkezet, 
vagy a szövetkezeti vállalat 
építtet, vásárol vagy fel-
új í t lakást, és azt meghatá-
rozott időre bérbe a d j a egy 
vagy több letelepedni szán-

sok, illetve a már dolgozó dékozó fiatalnak. 

Épül a szegedi Bosnyák 
Lesznek, akik elsiratják, 

mások szentségeinek, egye-
sek talán megkönnyebbül-
nek. Igen, a Szent István 
téri bolhapiacról van szó. 
Hamarosan költözik. Lapunk 
is több ízben beszámolt er-
ről. 

— Népszerűtlen lesz az 
intézkedésük — fordulok 
Csonka Miklóshoz, a szege-
di városi tanács vb keres-
kedelmi és termelési osztá-
lyának vezetőjéhez. 

— A mostani Szent István 

Költözik 
a bolhapiac... 

z s u ~ rékszövetkezetek . . . 

— Mennyibe kerül a 
jes beruházás? 

tel-

lyén már megkezdődött a 
piactelepítés. Azaz készül az 
1200 négyzetméternyi aszfal-
tozás. Hosszú éveken át a 
tanácsnak nem volt pénze a 
piacrendezésre. Most sincs. 
Hogy csinál juk? Vállalko-
zunk. Nem tud juk még pon-
tosan, de valószínű, hogy 
kft . - t hozunk létre a piac-

. . . . . . , ..„.., , i, telepítéshez, -működtetéshez. 
t e n bolhap.ac. körülmények É r d j ; k l ó d n e k b a n k o k t a k a . 
túrhetetlenek. Óriási a 
íoltság, áttekinthetetlen a 
helyzet. Folyik ott marke-
colás, zsebtolvajlás, valutá-
zás, kocsmázás egyaránt. Az 
iszonyatos nagy szemétről 
már nem is beszélek. Egye-
sek vadkempingnek vélik, 
mások vámmentes övezetnek 
tekintik. A rendőrségnek 
szintén akad ott dolga. Két-
ségtelen, bolhapiacra szük-
ség van, megszokták és 
igénylik a szegediek, nép-
szerű a lengyelek körében, 
olcsóbban kínál keresett 
portékákat, bizonyos terü-
leteken hiányt szüntet meg. 
Nem betiltani akar juk , kul-
turál tabbá próbál juk tenni. 
Kénytelenek vagyunk ú j he-
lyet keresni a használtautó-
piacnak és a Marx téri 
nagybani gyümölcs- és zöld-
ségpiacnak is. A Cserepes 
sorra esett a választás. Az 
egykori Kinizsi pálya he-

— A terület nagy, leg-
alább tizenötezer négyzetmé-
ter. Terjeszkedésre tehát 
van lehetőség. A Szent Ist-
ván térihez képest sokkal 
több lesz az asztal, ahová 
a portékát lehet pakolni. 
Talán a piac ellenőrzése is 
megoldódik. Továbbá a 
nagybani piacon — a remél-
hetően felfutó kínálat mi-
att — kedvezőbben alakul-
nak az árak. Ezzel a vásárló 
já r jól. Ez a piac akár a 
kis Bosnyákká is válhat. 
Gondolom, ennek az üzemi 
konyhák örülnek a legjob-
ban. 

— Miért ugrott 
vállalkozásba a 

bele ebbe 
tanács? 

— Körülbelül tízmillió fo-
rintba. Két-három év alat t 
készülne el a piac. Az in-
dulótőke hatmillió forint, 
ezt úgy nyolc vállalkozó ad-
ná össze. 

— Ebben benne foglaltat-
nak a közművesítés költsé-
gei is? 

— Szerencsénk van, 
és a villanyvezetésre 
kell költenünk. 

a viz-
nem 

Népek barátsága egyetem 
iA XXX. népek barátsága dor György, a Nemzetközi 

nyári egyetem hétfőn meg- Kulturális Intézet főigazga-
nyitotta kapuit Pécsett. A tója tartotta. A pécsi nyári 
pécsi akadémiai bizottság egyetemen a 12 napos prog-
székházában tartot t megnyi- r am során a hallgatók sok-
tó ünnepségen Piti Zoltán, a oldalú, tárgyilagos képet 
városi tanács elnöke köszön- kapnak a mai magyar való-
tötte a résztvevőket, akik Ságról: hazánk politikai, 
tucatnyi európai és tenge- társadalmi, gazdasági és 
rentúli országból érkeztek, művelődési helyzetéről, va-
Az első előadást Magyaror- lamint nemzetközi kapcsola-
szág helyéről a világban Ná- tainkról. 

— A szegedi polgárnak 
milyen haszna származhat 
az áttelepítésből? 

— Szebb, kul turál tabb lesz 
a Szent István tér és kör-
nyéke. Kiter jed az élelmi-
szerpiac. Bővül a parkolási 
lehetőség. Végre helye lesz 
a tehertaxiknak. A vízto-
rony közelében üzletházat 
nyit a Hungária Biztosító. 
Az iparosok pavilonjai is 
kaphatnak itt helyet. Egy 
hónapon belül rendezni kí-
ván juk a Szent István te-
ret. Az eladók és a vásár-
lók időben megtudnak min-
dent, pontos tájékoztatást 
adunk. Minden életképes öt-
letet örömmel fogadunk! 

— Milyen előnyei lesz-
nek a Cserepes sori piac-
nak? 

— Készültek ugyan piac-
rendezési tervek, de ezek 
pénz hí ján aligha valósul-
hatnának meg a közeljövő-
ben. Lépni viszont muszáj! 
Az ú j társasági törvény ha-
tározza meg, hogy milyen 
formát adunk a vállalkozá-
sunknak. Természetesen 
pénzzel beszáll a tanács is. 
Az üzleti érdek azonban 
nem kerülhet mindenek fö-
lé, szem előtt kell tar tani a 
piac folyamatos karbantar -
tását is. Erre garancia a 
mi jelenlétünk. 

— A piactelepitésre nem 
fizet rá a tanács? 

— Mindenképpen rentábi-
lissá aka r juk , tenni. A tá-
volabbi jövőben az sem el-
képzelhetetlen, hogy ott va-
lami fogadót is építünk. 
Természetesen gondolunk a 
kereskedelmi hálózat kiépí-
tésére is. 

— Ha szidják önöket, mi-
vel védekeznek? 

— Amennyiben eddig nem 
sikerült meggyőzni a ked-
ves szegedieket, akkor én 
már hiába hivatkozom az 
európai nagyvárosokra. Időn-
ként ugyanis nem ár tana 
másoktól is tanulni. 

Hát akkor jöj jön a puding 
próbája! 

Bodzsár Erzsébet 


