
Torontó -  csak egy hívás...
Lassanként nálunk is megszokott „bútordarabbá" lesz a telefon

B e r e c z k i K á r o l y

Nyíracsád (HBN) -  Kellemes 
karácsonyi meglepetésnek is 
felfoghatták Nyíracsád és 
Nyírmártonfalva telefon-elő
fizetői azt, hogy december 22- 
én és 23-án üzembe helyez
ték Nyíracsádon azt az 1200 
vonalas kapacitású digitális 
központot, amelynek révén 
260 acsádi és 76 nyírmárton- 
falvi házból immár telefonon 
hívható a világ legtávolabbi 
pontja is.

-  Mi már csak Torontót sze
retnénk felhívni, vagy végre 
ők is hívhatnak minket köz
vetlenül -  mondja kissé ünne
pélyes hanglejtéssel Hudács- 
kó Mihályné, Ilonka néni a 
Kolozsvári út 3. alatti házban. 
Az asztalon már ott található 
a mini telefonlista, amelyikből 
kibetűzöm a Hudácskó lakás 
számát is. A lista mellett a tá
jékoztató is: 420 forint lesz 
ezután a havi előfizetési díj. 
-  Nem kevés, de hát az idén 
már a gázt úgysem kötjük be, 
majd csak jövőre -  vonja meg 
a vállát Ilonka néni, s máris 
benne vagyunk a család min
dennapjaiban:

-  A családunk egy része 
már régóta Torontóban él. 
Múlt héten beszéltem Marika 
lányommal. Jeleztem neki, 
hogy minket is bekapcsolnak 
a nemzetközi hálózatba. Majd 
megírom neki a telefonszámot 
és biztosan felhív. Nekünk a 
hívás egy kicsit sokba ke
rülne. .. A húgomnak az apó
sa már 1926-ban kiment Ka
nadába. Ott sikerült neki be
illeszkedni, és kicsábította a 
húgomékat is. Aztán követte 
őket az öcsém 1957 januárjá
ban. Azelőtt nem sokkal sze
relt le, itthon már nem találta 
a helyét. Olyanok voltak a vi
szonyok, hogy „ha nem lo
punk, cserélünk, mégis nehe
zen élünk" -  neveti el magát 
Ilonka néni, s mintha szépnek 
is találná az akkori kellemet
len emlékeket. -  Aztán a ki
sebbik lányom, Marika. Két
szer kilátogattak Kanadába, 
harmadszorra már nem jöttek 
vissza. Mit tehettem volna? 
Bár nem értettem egyet vele, 
s én soha el nem mentem vol
na, a gyermekem boldogulá
sa útjába nem állhattam. Vagy 
hat évvel ezelőtt mi is kint jár
tunk. Éppen akkor született 
Marika kisfia. Mi már csak ha
zajöttünk, itthon van két uno

kánk, azoknak is szükségük 
van nagyszülőkre.

Kicsit elfutja szemét a bá
nat. Alig merek kérdezni is. 
Aztán Ilonka néni mondja, 
mintha könnyebb lenne az 
emlékek elviselése kibeszél
ve. -  Látja, ott a képen a 
fiam. 1974. július 24-én kocsi
val ment be Debrecenbe. Út
közben durrdefektet kapott, 
felborult és másnap meg
halt. .. Huszonnégy éves volt. 
Aztán 1979. február 14-én, 
szerencsétlen baleset követ
keztében meghalt a nagyob
bik lányom is. Négyéves kis
fiú és hat hónapos kislány 
csecsemő maradt utána... A 
vöm újranősült, de most is 
egy család vagyunk. Az ak
kori kisfiú most katona, nem
rég írt levelet.

Ahogy ilyenkor szokás: jó 
nagyokat hallgatunk, s lassan 
búcsúzkodom is.

A nyíracsádi posta udvarán 
szerény kis épületben rendez
ték be a digitális „agyközpon
tot". Javában folyt itt még a 
munka ottjártamkor. Asz- 
szonyrész és Buzita nyilvános 
telefonállomásait szerelték ép
pen. Nagy L ászló/a  Matáv 
üzemvezetője tájékoztat arról, 
hogy december 23-án délelőtt 
már az utolsó előfizetőt is be
kapcsolták az automata háló
zatba. Elmondja, hogy a sze
relőcsoport -  Katona Gábor 
fővállalkozó, Szász Béla épí
tésvezető, Tóth László és Lé
vai Sándor kábelszerelők -  
emberfeletti munkát végeztek 
azért, hogy a megadott időre 
Nyíracsádot és Nyírmártonfal- 
vát bekapcsolják a hálózatba. 
December 22-re virradóra haj
nali fél négyig dolgoztak azon, 
hogy beszereljék az utolsó ká
belkötéseket. A debreceni Ma- 
táv-központban is lázasan

folyt a munka: a szakemberek, 
mérnökök elvégezték a pontos 
szárnítógépprogram-feltöltése- 
ket és 1994. december 22-én 
délelőtt kilenc órakor Nyír
acsádot bekötötték az automa
ta telefonhálózatba.

Az ígéret az, hogy jövő ja
nuár végéig újabb 600 előfize
tőt kötnek be a hálózatba. Ért
hető, ha Katona Béla, a nyír
acsádi postahivatal vezetője 
önfeledten jókedvű: -  Csak
hogy megérhettük ezt a napot 
-  mondja örömmel, és ma
rasztalna akár estig is.

Alig fakuló, másfél éves 
emlék tolakszik elő bennem. 
Amikor beindult a Táj-Kép, 
azt a feladatot kaptam, hogy 
Nyírmártonfalvárói telefonon 
érdeklődjek néhány hír után. 
Nos, annak rendje s módja 
szerint felhívtam a falut a köz
ponton át, s miután négy óra 
múlva sem kapcsolták, kocsi

ba ültem s kimentem a köz
ségbe.

Most bekopogtam a polgár
mesteri hivatalba, gratulálni 
az automata telefonhálózat
hoz. A titkárnő suttogva 
mondta, hogy éppen akkor 
tartja első ülését az újonnan 
választott önkormányzati 
képviselő-testület. -  Sebaj -  
mondtam - ,  majd beszólok te
lefonon. S valóban, a szer
kesztőségbe való visszatér
temkor könnyedén tárcsáztam 
a 207-014-es számot, és kelle
mes berregés után csakhamar 
jelentkezett a nyírmártonfal- 
vi polgármesteri hivatal. Rö
vid gondolkodás után fölhív
tam Nyíracsádon a Hudács- 
kó-lakást is. -  Nahát, műkö
dik -  hallottam Ilonka néni 
örömös hangját, s ezek után 
már csak annyi maradt, hogy 
boldog új évet kívánjunk egy
másnak.

Talán ez volt az utolsó ellenőrzés a központ üzembehelyezése 
előtt Fotó: F. Szilágyi Imre


