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Lapunk eladási sta-
tisztikáit a  Romániai 
Példányszám-auditáló 
 Hivatal (BRAT) hitelesíti. 

Gyergyószék napilapja

Megkérdeztük olvasóinkat
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Bukaresti politikusok és vélemény-
formálók magyarellenes indulatainak 
kiélésére adott alkalmat budapesti 
kormányzati illetékesek múlt heti be-
jelentése, miszerint egy küszöbön álló 
kétoldalú megállapodásnak köszönhe-
tően néhány éven belül beindul a gáz-
kivitel Romániából Magyarországra. 
Tekintsünk most el attól, hogy a terve-
zett gázbiznisz részletei egyelőre nem 
ismertek, ennek megfelelően az ügy-
let pénzügyi, gazdasági, energetikai 
vonatkozásairól is kevés a konkrétum. 
A téma jelenleg attól igazán jelzésér-
tékű, hogy Romániában nagyon so-
kan nem bánnák, ha az állam mondjuk 
amerikai, ausztrál vagy kazah partner-
rel, befektetővel köt stratégiai jelen-
tőségű megállapodást, a baj ott kez-
dődik, ha az üzlettárs magyar. Féltik 
a magyaroktól az élelmiszerpiacot, az 
infrastruktúrát (újabban a Budapest 
és Kolozsvár közé tervezett gyorsvas-
út okán), az épített örökséget és az 
energiahordozókat, gyakorlatilag er-
re a magyarfóbiára épül a kilencvenes 

évekből ismert szlogen is: „Nem adjuk 
el az országot!”

Már csak azért is furcsa ez a ma-
gyarokkal szembeni viszolygás, mert 
a határ túloldalán a románok nem ta-
lálkoznak irántuk táplált hasonló el-
lenérzésekkel, vagy ha mégis, az ki-
vételes eset. Romániában ugye nem-
csak azt nem értik meg a hatóságok, 
hogy a kisebbségeknek őshonos kö-
zösségekként is kijárnak bizonyos jo-
gok, az idegenekre általában nem haj-
landóak odafigyelni; például Kolozs-
váron vagy Marosvásárhelyen annak 
ellenére sem hajlanak a magyar fel-
iratok kifüggesztésére, hogy a külföl-
di turisták zöme magyarországi. Ehe-
lyett mi a gyakorlat Magyarországon? 
A keleti régiókban működő fürdők-
ben – elsősorban a gyulaiban, a szege-
diben és a hajdúszoboszlóiban – min-
den egyes felirat megtalálható román 
nyelven is, nem véletlen, hogy a romá-
nok még saját nemzeti ünnepüket, de-
cember elsejét is előszeretettel töltik 
valamelyik alföldi üdülőtelepen. Sőt a 

gyopárosfürdői üdülőhelyen ebben az 
időszakban különleges kedvezmény-
ben részesülnek a külföldi állampolgár-
ok: aki vásárol egy belépőt, az ingyen 
kap egy másikat. Mondani sem kell, 
hogy földrajzi elhelyezkedése okán az 
orosházi létesítmény mindenekelőtt a 
romániai és szerbiai vendégeket csalo-
gatja az akcióval. Miközben az egyik ro-
mán ellenzéki képviselőnek a győri ro-
mán iskola hiánya fáj, a 34 ezer lelkes 
magyarországi román közösség ren-
delkezik oktatási intézményekkel (köz-
tük Gyulán önálló gimnáziummal), kul-
turális autonómiával, sőt senkinek nem 
szúrja a szemét, ha a románok lakta te-
lepülések polgármesteri hivatalán vagy 
iskoláján piros-sárga-kék zászló lobog.

Elvégre tisztában vannak vele: a ki-
sebbségvédelemben és az idegenfor-
galomban egyaránt az a nyerő politi-
ka, ha a nemzeti kisebbségek és a ven-
dégek otthon érzik magukat. Románia 
ezt még nem hajlandó tudomásul ven-
ni, többek közt ennek tudható be a le-
maradása a régióban.

Nem félnek a romántól
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Kapcsolattartásra, infor-
mációszerzésre hasz-
nálják leggyakrabban az 

internetet a válaszadók, és mint 
írják, a világhálón töltött idő ál-
talában a szabadidejük függvé-
nye. Nem a szabadidő határoz, 
hogyha a munkához vagy a di-
ákok esetében a házi dolgoza-
tok elkészítéséhez szükséges az 
internet – derül ki a válaszok-
ból. A káros hatást sem kerülték 
el a véleményüket megfogalma-
zó olvasók, említést tesznek az 
internetfüggőségről, az elidege-
nedésről.

Leginkább kapcsolattartásra 
használják

Távol élő családtagokkal, ro-
konokkal, ismerősökkel egysze-
rű a kapcsolattartás interneten 
– többnyire erre használják a le-
hetőséget a következő válaszok 
írói: „Csak akkor használom, ha 
a gyerekeim vagy az unokám te-
lefonál, hogy kapcsoljam be, hogy 
úgy beszélgessünk, hogy köz-
ben láthassuk egymást”; „Habár 
nem az internetes világban szü-
lettem és nőttem fel, nyugdíjas-
ként megtanultam használni egy 
kicsit. Meg szoktam nézni a hí-
reket, recepteket, facebookozok, 
felköszöntöm az ismerősöket, 
barátokat, beszélek Skype-on, 
Messengeren, Viberen, attól füg-
gően, hogy melyik csatornán hív-
nak a lányaim. De sok időt nem 
töltök internetezéssel. Ha na-
pi egy órát, az még sok is, mert 
egy régi baleset miatt még jobban 
fáj a fejem, ha számítógépezek”; 
„A gyermekeim külföldön élnek, 
interneten szoktunk beszélget-
ni, hogy láthassuk is közben egy-
mást. Én csak erre használom.”

A világhálóról informálódnak

A kapcso la t tar tás  mel -
lett egyébre is használják az 
internetet, de figyelnek ar-
ra, hogy ne töltsenek sok időt 
„kütyüzéssel”, akik ezt írták: 
„Határt kellett szabjak magam-
nak, mert a gyermekeimtől 

nem kérhetem, hogy tegyék le a 
kütyüt a kezükből, hogyha én is 
állandóan internetezek. Mosta-
nában csak esténként szoktam, 
ha már minden munkámat elvé-
geztem, és a gyerekek már ágy-
ban vannak”; „Az utóbbi időben 
egyre kevesebbet internetezek, 
a számítógépet viszont haszná-
lom. Szöveg-, kép- és hangszer-
kesztésekre általában”; „Napon-
ta egy–másfél órát internetezek. 
Rákeresek dolgokra, érdekessé-
gekre, távol élő ismerősökkel le-
velezek”; „Kb. egy órát interne-
tezek naponta. Megnézem a le-
veleket, válaszolok ezekre, idő-
járást nézek, és köszöntöm is-
merőseimet, rokonaimat”; „Na-
gyon keveset használom. A friss 
híreket leghamarabb onnan le-
het megtudni; a tévé, az újságok 
egy nappal le vannak maradva”; 
„Nagyon keveset használom. 
Csak akkor, hogyha szükségem 
van valami információra”; „Napi 
fél órát, eseteg egy órát interne-
tezek. Online újságokat olvasok, 
segítséget keresek a világhálón a 
keresztrejtvények kitöltéséhez, 
sportközvetítéseket követek, va-
laminek utána néze.”

Több órát interneteznek naponta

„Elég sok időt töltök interne-
tezéssel. Levelezek, beszélge-
tek a Skypon, megnézem a hí-
reket, és játszom is”; „Napon-
ta több órát is. Általában a ta-
nuláshoz keresek információ-
kat, és recepteket is olvasok. A 
Facebookot, Instagramot hasz-
nálom a legtöbbet”; „Amióta 
nyugdíjas vagyok, 6-8 órát hasz-
nálom naponta” – olvasható a 
válaszokban. Szintén sokat in-
terneteznek azok, akiknek a 
munkájukhoz vagy tanulás-
hoz szükséges az internet: „Ha 
akarnám, sem tehetném meg, 
hogy ne internetezzek, mert e 
nélkül nem tudnám végezni a 
munkámat. Napi legkevesebb 8 
órát internetezek”; „A munkám 
miatt naponta szükségem van 
az internetre több órát is”; „Én 
nem sokat használom, de a fi-
atalok annál többet. Hiába kor-
látoznám a gyermekemet, mert 
internethasználat nélkül nem 
tudna haladni az iskolai felké-
szüléssel. Manapság ez már 
szükségessé vált szinte minden 
területen. Sajnos.”

Ellene vannak

„Nem tartom jó találmánynak. 
Az emberek azt hiszik, hogy oko-
sabbak lesznek tőle, de tulajdon-
képpen elbutulnak”; „Szoktam 
internetezni, de csak arra hasz-
nálom, amire feltétlenül szük-
séges. Attól egyenesen kibukok, 
hogy az emberek ott osztják meg 
a magánéletüket. Működik ren-
desen a nyájszellem és az elbutu-
lás. Végül is így jobban irányítha-
tó a világ, és biztos vagyok benne, 
hogy ez a cél”; „Nem győzöm elég-
gé hangsúlyozni, hogy a sok in-
ternetezés függőséget okoz. Aki 
nem hiszi, nézzen körül a kör-
nyezetében! Rabjává válnak az 
emberek, elidegenülnek egymás-
tól. Ez kinek jó?!”; „Köszönöm, 
nem kérek belőle. Látom a kör-
nyezetemben, hogy rabjává vál-
nak az emberek. Állandóan az a 
kifogás, hogy nincs elég idő erre, 
amarra, de közben órákat tölte-
nek internetezéssel”; „Nem szok-
tam, de neki akarok fogni, mert 
akkor semmi házi munka nem 
fog érdekelni, és a párommal sem 
fogok többet beszélgetni” – fogal-
maznak az olvasók.

Kapcsolattartás, informálódás, munka. Ezekért használják leginkább az internetet a válaszadók 
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Ön szokott internetezni? Általában mire használja, naponta mennyi időt tölt 
a világhálón?




