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A jövőbe tekintenének
A feltételek kidolgozása után döntenek a 25 millió dolláros pályázatról
• Marosvásárhely 
lehet az ország első 
olyan városa, ahol a 
középiskolások és 
egyetemi hallgatók 
olyan technológiákon 
alapuló oktatásban 
részesülhetnek, ame-
lyek a jövőt jelentő 
intelligens tanításon 
alapulnak. Virtuális 
és kiterjesztett va-
lósághoz szükséges 
eszközökre pályázott a 
város önkormányzata, 
amelynek részleteit és 
feltételeit a következő 
hatvan napban dolgoz-
zák ki, és csak azután 
döntenek arról, hogy 
megéri-e ebbe befek-
tetni a városnak.

H A J N A L  C S I L L A

Mintegy 25 millió dollár ér-
tékű vissza nem térítendő 
támogatásban részesülhet 

Marosvásárhely az amerikai egye-
sült államokbeli Eon Reality vállalat 
(nincs köze a hasonló nevű gázszol-
gáltató vállalathoz – szerk. megj.) 
jóvoltából egy olyan pályázat révén, 
amely az oktatás új lehetőségeit nyit-
ná meg az úgynevezett Eon-XR tech-
nológia, vagyis a virtuális valóság 
eszközei által. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy például egy mobiltele-
fon kamerájával szétnézve vagy egy 
erre a célra létrehozott szemüveget 
használva a valós környezetbe vir-
tuális elemeket vetítünk. „Egy de-
cemberi tanácsi határozat megadta 

az engedélyt, hogy a város pályáz-
zon a lehetőségre, de ez még nem ke-
rült semmibe Marosvásárhelynek. A 
következő hatvan napban dolgoz-
zuk ki a részleteket, ezért megbeszé-
lést tartottunk az összes középiskola 
és mind a négy egyetem vezetőjével 
a városból, és tetszett nekik a pro-
jekt. Most pedig szeretnénk felmérni 
azt, hogy milyen feltételek mellett 
tudjuk ezt megvalósítani, illetve 
megvizsgáljuk azt is, hogy azokban 
a külföldi városokban, ahol már be 
van vezetve, milyen eredményeket 
hozott a gyakorlatban” – részletez-
te a projekt egyik felelőse, W. Szabó 
Péter városi tanácsos, mesterséges 
intelligenciában jártas szakember.

Megfontolandó lehetőség

Van igény az oktatás modernizá-
lására Marosvásárhelyen, és a ki-
terjesztett vagy virtuális valóság 
olyan terület, ahol egész Románi-
ában lemaradások vannak felsőok-

tatás szintjén is, nem csak a kö-
zépiskolákban. A pályázatból létre 
lehetne hozni a városban egy köz-
pontot, vagy több iskolai labort, hi-
szen ötezer engedélyt és ötezer esz-
közt küldenének, ami azt jelenti, 
hogy egyszerre legtöbben ennyien 
használhatnák azokat, de ez elég 
ahhoz, hogy húszezer diákot is ki-
szolgáljanak, illetve felnőttképzé-
sekre is lenne lehetőség. Továbbá 
a projekt részeként szakembereket 
küldenének az Egyesült Államok-
ból, hogy kiképezzék a helyi ta-
nárokat – tudtuk meg a pályáza-
tért felelős városi tanácsostól. „Az 
EonXR egy újfajta tanulási modellt 
is jelent, amit úgy is szoktak hívni, 
hogy Classroom 3.0, ez azt jelenti, 
hogy audio-, video- és 3D modellek 
segítségével jobban meg lehet ér-
teni világunkat és a tananyagot is. 
A virtuális és kiterjesztett valóság 
egyre nagyobb teret fog hódítani 
az életünkben, ez jelenti a jövőt” – 
magyarázta W. Szabó Péter.

A feltételek kidolgozása után 
döntenek

A vállalat Learn for Life nevű prog-
ramját, amelyre a város is pályázott, 
sok helyen alkalmazzák már világ-
szerte, de fontos lenne, hogy a progra-
mot összehangolják az egyetemekkel. 
Marosvásárhely egyébként még nem 
kötelezte el magát semmire ezzel kap-
csolatban. Miután kidolgozzák, hogy 
mi mennyibe kerül, hány gépet, hány 
oktatási órát, szakembert kap a város 
és mennyi pénzt kell előre befektetni, 
azután dönt erről a helyi tanács, és 
ha megszavazza, csak azután fogják 
aláírni a fi nanszírozási szerződést. A 
projektfelelős szerint mivel Romániá-
ban még senki nem hozott létre ilyen 
jellegű kutatóközpontot, ez hozzájá-
rulna ahhoz, hogy a marosvásárhelyi 
informatikai szakemberek verseny-
képesebbekké váljanak világszerte, 
és ezzel felhívnák a befektetők fi gyel-
mét is az erdélyi városra.

Az oktatás új lehetőségeit nyitná 
meg a virtuális valóságon alapuló 
technológia, a pályázat részleteit 
ezután dolgozzák ki

▾  KORÁBBI FELVÉTEL: BÍRÓ ISTVÁN

SIMON VIRÁG

Jelentős áramingadozás volt pén-
teken délután Erdély-szerte, így 

Maros és Hargita megyében is. Több 
helyről számoltak be olvasóink, 
hogy pár perc erejéig elhalványult 
majd újra megerősödve égett a vil-
lanykörte, kikapcsoltak az elektro-
mos háztartási gépek, számítógé-

pek, lekapcsolódott a biztosíték a 
tömbházakban, magánházakban, 
de a kiskazánok is leálltak. Volt, 
ahol a lift  állt meg pár perc erejéig, 
amíg feszültségingadozás volt.

Mit tehetünk?

A Székelyhon érdeklődésére a Har-
gita Megyei Fogyasztóvédelmi Hiva-
tal igazgatója, Laurentiu Moldovan 
elmondta, mit kell tenniük azoknak, 

akiknek az áramingadozás miatt ház-
tartási gépük hibásodott meg vagy 
valami más kár érte őket. Mint kiemel-
te, az érintettek panaszt nyújthatnak 
be a fogyasztóvédelmi hivatalhoz, de 
magához az áramszolgáltatóhoz is, 
kérve az eset kivizsgálását. Mindkét 
esetben a szakemberek kivizsgálják a 
reklamációt, és amennyiben az jogos, 
kártérítést ítélnek meg. Mint az igazga-
tó elmondta, korábban is voltak ilyen 
jellegű panaszok, és az áramszolgálta-

tó jól tudja, hogy mikor milyen áram-
kiesés, ingadozás vagy más jellegű 
meghibásodás volt és az mennyire 
érinti az érzékeny háztartási gé-
peket. „Amikor a meghibá-
sodás miattuk volt, mindig 
kifi zették a kárigényt. Ezért 
érdemes hozzájuk fordulni, 
de aki minket választ, azo-
kat is szívesen fogadjuk és 
rendelkezésükre állunk.” A 
panaszokat a meghibásodást 
követő tíz napon kell benyújtani, írás-
ban, és el lehet küldeni elektronikus 
formában is a fogyasztóvédelemhez 
vagy az áramszolgáltatóhoz.

Kártalanítják a fogyasztót, ha jogos a panasz
• A fogyasztóvédelemhez, de az áramszolgáltatóhoz is be lehet nyújtani az esetle-
ges panaszokat, kártérítési igényeket, ha háztartási gépek, kiskazánok hibásodtak 
meg a múlt heti jelentős áramingadozás miatt.

 Folytatás a 6. oldalról

Az adatok beírását követően a 
program listázza az elérhető 
ajánlatokat az árak szerinti nö-
vekvő sorrendben. „Mindenkit 
csak az összeg érdekel a számla 
végén, de nem mindig az a leg-
fontosabb. Persze az is nagyon 
lényeges, de vannak olyan szol-
gáltatók, akik látszólag olcsób-
ban adják az energiát, viszont 
ha elolvassuk a szerződés apró 
betűs részét is, nyilvánvalóvá 
válik, hogy nem biztos, hogy a 
legolcsóbb a legjobb választás” – 
hívta fel a fi gyelmet a szakember. 

 
A javítás nem 
a szolgáltatótól függ

Az ár szempontjából listaveze-
tő ajánlatok apró betűs részei-
nek átböngészése közben több 
buktatóra lettünk fi gyelmesek, 
egyik szolgáltató például 12 
hónapig vagy 1000 kilowatt-
óra elfogyasztásáig biztosítja 
az ígért alacsony árat. Itt lát-
hatjuk, mennyire fontos tisztá-
ban lennünk saját fogyasztá-
sunkkal, mert egy garzonlakás 
esetében például, ahol 50–60 
kilowattórát fogyasztanak ha-
vonta, nem fogják átlépni az 
ezres határértéket egy év alatt, 
egy háromszobás lakás eseté-
ben viszont havi 200 kilowatt-
órás fogyasztás mellett már öt 
hónap alatt kimerítik a keretet, 
és utána nem tudni, milyen ma-
gas árakat lesznek kénytelenek 
kifi zetni. Olyan ajánlatokat is 
láttunk a legolcsóbbak között, 
hogy csak abban az esetben biz-
tosítják az ígért alacsony árat, 
ha a gázt is az adott szolgálta-
tótól vásároljuk. Azt is érdemes 
megnézni továbbá, mennyit 
kell ráfi zetnünk, ha esetleg ké-
sünk néhány napot a számla 
befi zetésével, mert lehet, hogy 
három nap késés annyiba kerül 
egyes szolgáltatóknál, mint a 
teljes havi fogyasztásunk. Min-
dennek az a tanulsága, hogy na-
gyon meg kell nézni, pontosan 
mit kínálnak, melyek a szerző-
dés feltételei, mert könnyedén 
rosszul járhatunk egy elsőre jó-
nak tűnő ajánlattal. 

Fontos kiemelni továbbá, 
hogy az esetleges hibajavításo-
kat nem a szolgáltató, hanem 
a hálózatüzemeltető végzi, 
tehát Székelyföld esetében a 
DEER (Electrica), akkor is, ha 
más szolgáltatót választunk. 
„Ha például leégett a bekötő-
drótom vagy áramszünet van, 
nem számít, hogy melyik szol-
gáltatótól veszem az áramot, 
az esetleges gondokat, meghi-
básodásokat a DEER javítja ki, 
azoknak a díjaknak egy részé-
ért cserébe, amelyeket rátesz-
nek a szolgáltató által kínált 
energiaárra. Sem emiatt, sem 
más miatt nem kell tartani a 
szolgáltatóváltástól, mert job-
ban is járhatunk, mint a jelen-
legivel, de nagyon figyelmesen 
el kell olvasni az apró betűs ré-
szeket” – nyomatékosított még 
egyszer a szakember.




