
Megnőtt az igény a használt 
számítógépek iránt
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Táblagép vagy laptop?
Használt gépet javasolnak megvételre a szakemberek

A N T A L  E R I K A

E gyre többen vásárolnak lap-
topot, táblagépet (utóbbiból 
hiány keletkezett a piacon), 

illetve fordulnak számítógépes 
szakemberhez, mert a már meglé-
vő és évek óta használatban lévő 
gépük nem elég gyors vagy nem 
működik rajta az új, frissen letöl-

tött program. „El nem tudom 
mondani, mekkora a káosz, 
az egyiknek nincs kamerája, 
a másiknak nem kapcsol be 
a mikrofonja, van, akinek 
túl lassú a gépe, az interne-
te, nincs elég hely a memóri-
áján, hogy újabb programot 

töltsön rá” – sorolta a legy-
gyakoribb problémákat Balázs Imre 
Csaba számítógépes szakember, aki 
a Székelyhonnak elmondta, vasár-
nap estétől folyamatosan keresik, 
kérdezik, ő pedig magyarázza, hogy 
mit kell tenni.

Megdrágult eszközök

Sokan most indultak el, hogy web-
kamerát, laptopot vásároljanak, 
ráadásul az eszközöknek nagyon 
felment az áruk is; amióta Kínából 
nem érkezik import, még a használt 
számítógépek is megdrágultak. Az 
új gépeknek legalább 1000 lejjel 
emelkedett az áruk, a használtak 
is 1400–1600 lejbe kerülnek. Egy új 
laptop 2100–2500 lejnél kezdődik 
– sorolja az árakat a marosvásár-
helyi szakember, aki szerint jobb, 
ha ilyenkor egy használt gépet ve-
szünk, ami jól működik, van web-
kamerája, és rendbe van rakva.

Ugyanezt erősíti meg egy má-
sik szakember, Both János is, aki 
szintén arra hívja fel a fi gyelmet, 
hogy egy jól rendbe tett használt 
laptop többet ér egy vadonatújnál. 

„Egy olyan gép, amelyik négy év-
vel ezelőtt 4–5000 lejbe került, ma 
nálunk 1500 lejért beszerezhető, és 
még legalább öt évet tart” – ma-
gyarázza a szakember, aki azt is el-
mondja, hogy sokan, akik belépnek 
a számítógépes szervizbe, sokallják 
az 1500 lejt egy használt laptopért, 
és ezt azzal magyarázzák, hogy 
a bevásárlóközpontban már 1000 
lejeset is vehetnének. Csakhogy 
az 1000 lejes vadonatúj laptoppal 
három-négy hónap használat után 
máris a szervizben vannak – hang-
súlyozta Both János.

Nem javasolják a táblagépet

Az iskolai programokról a szak-
emberek azt állítják, a gyerekek 
hamar elsajátítják azoknak a keze-
lését, ezzel  nincs is semmi gond. 

A számítógépnek kell kompatibi-
lisnek lennie azzal, meg kell bírnia 
azt, illetve az internethálózatnak 
úgyszintén. A másik kérdés, hogy 
a program, amit az iskola megvá-
sárolt, mennyire bírja a terhelést, 
tehát azt, hogy egyszerre 300–500 
tanuló is használja. Both János a 
Székelyhonnak arról is beszélt, 
hogy ha a szülők erre áldoznak, 
akkor nem javasolja, hogy tábla-
gépet vegyenek, azok ugyanis nem 
hosszú életűek, és kevésbé bírják a 
terhelést. Az iskolák által a tanu-
lóknak adott táblagépekről Balázs 
Imre Csaba elmondta, korlátozott 
a használati lehetőségük, az alsó 
tagozatos iskolásoknak még megfe-
lelnek, de a nagyobbaknak, az 5–6. 
osztályosoknak már kevésbé.

• Az online oktatás be-
vezetése nem csupán a 
különböző platformok 
letöltését és megis-
merését vonta maga 
után, de sok számító-
gép-használati problé-
mát is. A családok nagy 
része nem rendelkezik 
annyi számítógéppel 
vagy laptoppal, esetleg 
táblagéppel, amennyire 
szükség volna, illetve 
a gépek zöme elavult, 
lassú, kevésbé kompa-
tibilis az iskolák által 
használt programokkal.

Bezárnak a napközik 
Füleki Zoltán csíkszeredai 
alpolgármestertől érdeklődve 
megtudtuk, a megyei katasztró-
favédelmi bizottság határozata 
értelmében szerdától minden 
oktatási intézmény bezár 
október 30-áig Csíkszeredában. 
A városi napközik és óvodák is 
beletartoznak ebbe. Egyedüli 
kivétel a bölcsőde – amely nem a 
tanügyhöz, hanem a város ügy-
kezelésbe tartozik –, az ugyanis 
nyitva marad egyelőre. 

Kórházi felhívás
Lapunkhoz eljuttatott köz-
leményében a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház 
vezetősége arra kéri a bennfekvő 
páciensek hozzátartozóit, hogy 
csak szükség esetén küldjenek 
csomagot szeretteiknek, és 
akkor is csak a legszükségesebb 
holmikat. Mint írják, a látogatási 
tilalom miatt a kórház korábban 
felajánlotta annak lehetőségét, 
hogy a hozzátartozók a pácien-
sek számára a kórház kapujánál 
csomagot hagyjanak, amit a 
személyzet eljuttatott a benn-
fekvőhöz. Tekintettel azonban a 
járványhelyzet súlyosbodására 
és a kapott csomagok mennyisé-
gének megnövekedésére, azzal 
a felhívással fordul a kórház a 
lakossághoz, hogy ténylegesen 
csak szükség esetén használják 
ezt a lehetőséget. A bennfekvők 
számára személyes tárgyakat 
lehet eljuttatni lezárt, névvel és 
az osztály nevével ellátott cso-
magban. Tilos ugyanakkor élel-
miszert küldeni azok számára, 
akik valamilyen speciális diétán 
vannak. A csomagokat a kórház 
kapusszobájánál lehet hagyni, 
és naponta 14–15 óra között 
viszik fel az osztályokra.

Tanácsülés
Jóváhagyta a gyergyószent-
miklósi képviselő-testület az 
ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 
biztosítását kiszolgáló eszközök 
átadását a GO Rt.-től a HVCSK-
hoz. Ugyanakkor egy 300 ezer 
lejes kölcsönt is nyújt az önkor-
mányzat az új közművállalatnak. 
A keddi határozat értelmében 
a felszámolás alatt álló GO Rt. 
október 28-áig kell átadja a 
szolgáltatás biztosításához eddig 
általa használt javakat a Gyer-
gyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csa-
tornaszolgáltató Közmű (HVCSK) 
számára. Ezeknek a javaknak a 
leltári értéke összesen 9,021 mil-
lió lej. A HVCSK számára 300 ezer 
lejes visszatérítendő támogatást 
biztosít az önkormányzat annak 
érdekében, hogy a hozzá kerülő 
két új közműszolgáltatás működ-
tetését zökkenőmentesen tovább 
tudja vinni. Ebből az összegből 
fedezi az új alkalmazottak fize-
tését az év végéig, és ebből kell 
beszereznie olyan eszközöket, 
amelyekkel nem rendelkezett a 
GO Rt. A kölcsönt egy év alatt kell 
visszafizetnie a szolgáltatónak.

• RÖVIDEN 

H E G Y I  Z S U Z S Á N N A

„Eredetileg, 1907-ben községházá-
nak készült az épület. Az évek során 

többféle rendeltetése volt a 
létesítménynek, legutóbb 
egyik szárnyában két óvo-
dai csoport működött, a 
másik fele üresen állt. A 
felújítás után szintén ok-
tatási intézmény lesz. Az 
egyik felébe visszaköltözik 

a két óvodai csoport, a másik 
felét pedig kiscsoportos napközinek 
adjuk át, étteremmel, konyhával, 

orvosi vizsgálóval” – ismertette a 
beruházás részleteit Márton László 
Szilárd, Gyergyócsomafalva pol-
gármestere. Az elöljárótól megtud-
tuk, hogy az U alakú épület egyik 
szárnya alá visszaépítik a pincét, 
ahol mosókonyhát, szárítót, illetve 
sókamrát alakítanak ki, ez utóbbit 
terápiás céllal készítik a gyerekek 
számára. A beruházást a Regioná-
lis Operatív Program keretében, 
európai uniós alapokból pályázta 
meg a csomafalvi önkormányzat. 
A projekt részeként rendezik az 
udvart is. „Azt szeretnénk, ha 2021 
szeptemberében már itt kezdenék 
a tanévet a gyerekek. Reményeink 

szerint az időjárás és a munkálatok 
lezajlásának üteme is lehetővé teszi 
a jövő évi átadást” – mondta a pol-
gármester. A beruházás összértéke 
meghaladja a három és fél millió 
lejt, amelyből 2,8 milliót pályáza-
ton nyert meg a település, a többi 
az önrész. A felújítás során fontos 
szempontként fi gyelembe veszik 
azt, hogy a létesítmény múlt száza-
di építészeti jellege megmaradjon. 
Ennek mintájára a jelenlegi, jóval 
később, a 2000-es évek elején épült 
polgármesteri hivatalt is úgy újít-
ják most fel Csomafalván, hogy az 
a környező létesítményekkel külle-
mében összhangban legyen. Ez azt 
jelenti, hogy faberakás díszíti majd 
a homlokzatot és a fronton lévő 
oldalát. „Elsősorban energiahaté-

konyságot célzó munkálat zajlik az 
épületen. Nagyon fontos volt, hogy 
még a tél beállta előtt legyen leszi-
getelve az épület és történjen meg az 
ablakok cseréje. Ez sikerült is, most 
már a bejárati ajtót kell kicserélni, 
ugyanakkor a tetőtérben el kell még 
készüljön a tanácsterem, amelyhez 
a feljáratot kell megépíteni. Az alag-
sorban lévő helyiségeket a polgár-
védelem számára alakítjuk ki, de 
a beltéri ajtókat is kicseréltetjük, 
és amelyik irodában szükséges, a 
falakat és a padlózatot is feljavít-
juk” – ismertette a polgármester. A 
munkálatokra kormányprogramból 
igényelt támogatást a helyi önkor-
mányzat, melynek értéke eléri az 1,9 
millió lejt. Az önrész ebből 500 ezer 
lej, a kivitelezés határideje 2022.

Középületek újulnak meg Gyergyócsomafalván
• Párhuzamosan újul meg Gyergyócsomafalva egykori 
és jelenlegi községháza; előbbi óvodaközponttá alakul.




