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Olcsó és jó, mégis gond van vele
Donald Trump két évvel ezelőtti döntésének következményei
• Közel két éve füg-
gesztette fel együtt-
működését az ameri-
kai Google internetes 
mamutcég és a kínai 
Huawei információs és 
kommunikációs tech-
nológiai nagyvállalat. 
Utóbbira nézve ez azt 
jelentette, hogy leg-
újabb okostelefonjai 
többé nem használ-
hatják a Google szol-
gáltatásait. A világ 
másik részén zajlott 
kereskedelmi civako-
dás Székelyföldön is 
érezteti hatását.

MOLNÁR RAJMOND

„Érdemes megvenni nyolcszáz le-
jért egy Huawei P40-es telefont?” 
– tette fel a kérdést egy ismerősöm 
a napokban. Mivel a nagyon minő-
ségi telefonhoz képest igencsak ala-
csony árat említett, fel is tevődött 
azonnal a kérdőjel. Nagyon gyorsan 
kiderült: noha a készülék tudása, 
dizájnja és minősége kétségkívül 
kiváló, nagy hiányosság a Google- 
alkalmazások korlátozottsága. Kö-
rülményes lenne tehát a vadonatúj 
telefonnal ímélezni, videókat nézni, 
böngészni, illetve majd frissíteni az 
alkalmazásokat.

Ami két évvel ezelőtt oly távoli-
nak és számunkra lényegtelennek 
tűnhetett, az mára hozzánk is elért: 
ma már érdemes kétszer is meggon-
dolni, hogy az ár-érték viszonyban 
rendkívül kedvező kínai Huawei 
okostelefont vásárolunk-e vagy 
más márka után nézzünk, hiszen a 
boltokban már egy ideje kapható új 

generációs eszközökön nem – vagy 
csak nagyon korlátozottan – tud-
nánk az amerikai Google szolgál-
tatásait használni (például Gmail, 
Google Earth...). Egészen pontosan 
az Android 10. alapján készült kínai 
EMUI operációs rendszert használ-
hatnánk, ami a frissítéseknél okoz-
hat majd gondot.

Megcsappant a kereslet

Mintegy felére csökkent a kereslet 
a Huawei okostelefonok iránt az 
elmúlt másfél-két évben a székely-
földi vásárlók körében – számolt be 
tapasztalatairól érdeklődésünkre 
Balázs Norbert, a székelyudvarhe-
lyi NotebookGSM munkatársa. Mint 
fogalmazott, az új szabályozás mi-
att igyekeznek az ilyen készülékek 
forgalmazásából kimaradni, de 
amennyiben van készleten az újabb 
modellekből, akkor természetesen 
közlik a potenciális vásárlókkal, 
hogy ezeken a telefonokon már nem 
találhatók meg a Google-szolgálta-
tások, ennek következtében pedig 

sokan teszik le inkább más modell 
mellett a voksukat. „Elmondjuk, 
hogy vannak alternatív megoldá-
sok, de alapból nem lesz YouTube 
rajta, sem Google Earth. De az is 
rendkívül sokat nyom a latba, hogy 
a számos banki alkalmazás, mint 
például a BT24 sem található meg 
ezeken a telefonokon” – magyaráz-
ta Balázs Norbert. Hozzátette, sok 
olyan esettel is találkoznak, amikor 
valaki azért viszi be hozzájuk az új 
generációs Huawei telefonját, hogy 
tegyenek fel rá bizonyos Google-al-
kalmazásokat. Noha többnyire sike-
rül, ezek csak néhány hétig életké-
pesek, hiszen a rendszerfrissítések 
alkalmával úgymond tiltólistára ke-
rülnek. Csíkszeredai telefonos üzle-
teknél érdeklődve ugyanerről szá-
moltak be az eladók, hogy nagyon 
megcsappant a kereslet a Huawei 
okoskészülékei iránt az elmúlt idő-
ben, emellett pedig nem ritka, hogy 
valaki telefonos szakszervizben kér 
segítséget, hogy Google-alkalmazá-
sokat telepítsenek a nemrég kiadott 
Huawei telefonjára. 

A döntés hátteréről 

A 2019-ben született döntés hát-
terében Donald Trump, az Ame-
rikai Egyesült Államok korábbi 
elnökének hadjárata állt, ugyan-
is az államfő nem csinált titkot 
abból, hogy ellenségnek tekinti 
az elektronikai eszközöket gyár-
tó kínai céget. Trump szerint a 
Huawei okostelefonjai kémkedés-
re alkalmasak, nemzetbiztonsági 
kockázatot jelentve az Egyesült 
Államokra nézve, így elnöki ren-
delettel kerültek amerikai tiltó-
listára a Huawei készülékei. Ezt 
követően függesztette fel üzleti 
kapcsolatát a Huawei-jel a Google 
internetes gigavállalat, ami nyil-
ván óriási érvágás volt az akkori-
ban a világ második legnagyobb 
mobilgyártójának számító cégnek.

A szakítás a gyakorlatban azt je-
lentette, hogy a Huawei által hasz-
nált Android operációs rendszer 
elveszítette jogosultságát a Google- 
szolgáltatásokra, a trumpi döntés 
után gyártott készülékeken elérhe-
tetlenné vált a Google keresőmotor, 
a Gmail, a Google Térkép, a Play áru-
ház és a Youtube, hogy csak a nép-
szerűbb alkalmazásokat említsük a 
több százból. A szankció előtt kiadott 
telefonok viszont továbbra is hasz-
nálhatják ezeket az applikációkat, és 
azok frissítéseit. A kínai gyártót nem 
érte felkészületlenül a döntés, saját 
fejlesztésű operációs rendszerét, az 
Android alapokra legyártott EMUI-t 
használta az újonnan kiadott tele-
fonjain, amely alternatívákat kínál 
a Google-szolgáltatásokra, ám azok 
hiánya mindenképpen hátrány a 
konkurens gyártókkal szemben. 

Tudni kell, hogy bár az And-
roid telefonokra gyártott operációs 
rendszere bárki számára elérhető, 
azaz egy ingyenes szoft verről 
beszélhetünk, ez a mai tele-
fonokon megszokott And-
roidhoz képest csak egy kez-
detleges, úgymond fapados 
változat. Tehát a szóban for-
gó operációs rendszer a több 
száz letölthető vagy alapból 
jelen lévő Google-applikáció 
és szolgáltatások meglétével 
teljes. Nem mellékes ugyanakkor, 
hogy számos népszerű alkalmazás 
– mint például a Facebook, az Ins-
tagram, a TikTok, a Netfl ix stb. – to-
vábbra is fut az új kiadású Huawei 
telefonokon. 

Érdekes jelenség ugyanakkor, 
hogy a Huawei helyét egyre inkább 
átveszik a Xiaomi kínai technikai 
vállalat okostelefonjai. A helyzet iró-
niája, hogy szintén egy kínai gyártó-
ról beszélünk, viszont a Huawei-jel 
ellentétben ezeken a készülékeken 
Android rendszer fut és megtalálha-
tók a Google-szolgáltatások is. Mivel 
ár-érték viszonyban ezek esetében 
is rendkívül kedvező modellekről 
van szó, nagy is irántuk a kereslet 
Székelyföldön – számolt be érdeklő-
désünkre egy csíkszeredai telefon-
üzletben dolgozó eladó. 

Szépek és megbízhatók, 
mégis nehézkesebb ezeket 
a telefonokat a megszokott 
alkalmazásokkal használni
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Március 21-ét, a bábművészet vi-
lágnapját a magyarországi és a 

határon túli magyar bábosok immár 
hetedik éve rendszeresen megün-

neplik. A székelyudvarhe-
lyi Tomcsa Sándor Színház 
életében többszörösen is 
kiemelkedő a tavaszi nap-
forduló, hiszen 2014-ben 
ezen a napon mutatták be 
az első bábelőadást, va-
lamint névadásának év-

fordulóját is ezen a napon 
ünnepli az Udvarhely Bábműhely. 
Ezért idén egész napos program-

mal várják az érdeklődőket. Va-
sárnap 10-től 15 óráig a Művelődési 
Ház koncerttermében sok izgalmas 
mese és zenekaland várja a kicsi-
ket és nagyokat egyaránt. Továbbá 
megtekinthető lesz a Balázs Gyön-
gyi díszlet- és jelmeztervező által 
berendezett, az udvarhelyi társulat 
bábelőadásait megidéző kiállítás. 
A Mesesarokban Lukács Emőke, az 
Udvarhely Bábműhely vezetője me-
sél szebbnél szebb meséket és várja 
a mesemondó gyerekeket. A nap so-
rán a bábkészítés fortélyaiba is be-
avatják a résztvevőket. 

Délután 5 órától Bertóti Johanna 
ad koncertet: a Kolozsváron élő mű-
vésznő Almából ki, körtébe be című, 
nemrég megjelent verseskötetének 
megzenésített verseivel örvendezte-
ti meg a közönséget. A koncert után 
Bertóti Johanna verseskötete meg is 
vásárolható, valamint a szerző dedi-
kál. A rendezvényen való részvétel 
díjmentes, a koncertre azonban je-
gyet kell váltani a Művelődési Ház 
jegypénztáránál (a felnőttbelépők 
ára 10, a gyerekjegyek ára 8 lej).

Kovács Eszter

Ezúttal Erdély került terítékre
A Székelyföldről két évvel ezelőtt készült 
útikönyvük után újabb kötettel jelentkez-
tek a budapesti Jel-Kép Kiadó munkatár-
sai: ezúttal Erdélyt vették górcső alá. „A 
könyv szerzője, Farkas Zoltán – a kiadó 
korábbi Erdély útikönyvéhez hasonlóan 
– faluról falura végigjárta, újrafelfedezte 
a könyvben szereplő helyszíneket. Az így 
megszületett könyv szisztematikusan 
számba veszi a látnivalókat érintő vala-
mennyi változást, és emellett számtalan 
új látnivalót, programlehetőséget kínál. 
A kiadványt szálláshely- és étteremajánlók, valamint 55 részletes térkép 
teszi teljessé” – e mondatokkal ajánlják az igényes, 430 oldalas útiköny-
vet. A kiadványt a már említett Székelyfölddel együtt interneten lehet 
beszerezni, a kiadó honlapján (www.keletnyugat.hu).

Egy nap a bábszínházról




