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Egyre többen használják a szegedi hotspotokat 

Drót nélkül lógni a neten 
KEDVENC HELYEM 

Kondé Lajos: 
Mátyás király tér 
Mi a kedvenc helye? - kérdezzük Szeged és Csongrád megye 
lakóitól, közszereplőktől, és nem közismert emberektől is. Vá-
rosrészt, utcát, épületet, intézményt, kocsmát, parkot, akár jár-
daszigetet is megjelölhetnek, de a választást meg kell indokolni. 
Reméljük, érdekességeket - személyeket és helyeket - a jánlhatunk 
így olvasóink figyelmébe, és azt is, hogy amikor befejezzük, többet 
tudunk egymásról és a helyről, ahol élünk. 

N I N C S KISKAPU 
• Kokas Károly, az egyetemi könyvtár informatikai igazgatója elmondta: bár 

a hotspotokat tartalmazó honlap szerint egy kilométeres vételkörzetükben 
elérhetők a jelek, az antennák „hatótávolsága" valójában jóval kisebb. Egy 
téglaépületben nagyjából ötven, a betonfalakon át pedig körülbelül tizenöt 
méteres körben terjed a jel. így a városban lévő fizetős és ingyenes hots-
potok vételkörzetei nem kerülnek fedésbe, „illetéktelenül" nem használ-
hatja azokat senki. 

- Szépnek találom a szegedi Má-
tyás király teret, mert Alsóváros-
hoz és vele együtt a Havasbol-
dogasszony-templomhoz kedves 
emlékek fűznek - mondta Kon-
dé Lajos, a belvárosi plébánia ve-
zetője. - Gyönyörű a középkori 
templom, már messziről fehér-
lik impozáns épületegyüttese. 
Este sejtelmesen fénylik a dísz-
világítása, kiemeli a támpillére-
it. Aki betér, megbizonyosodhat 
róla, ez az Alföld egyik legszebb 
ékszerdoboza. Pláne, ha megis-
merjük a történetét. Ajánlom a 
sekrestye felfedezését, és feltét-
lenül meg kell nézni a faragott 
barokk faoltárt, meg a szószéket. 
Minden kő, minden egyes be-
szögellés történelmi esemény-
hez kötődik. 

Ugyanakkor azt se felejtsük el, 
hogy Alsóvároshoz hozzátarto-
zik Bálint Sándor szellemisége, 
valamint a ferences barátok több 
évszázados múltja és a jelene. A 
templomhoz kapcsolódik a li-

cenciátus 
intézmé-
nye, 
ahonnan 
a barátok 
már a tö-
rök idők-
ben ellát-
ták a kör-
nyékbeli 
falvakat. Ők jártak ki például 
évente egyszer keresztelni. 

Kispap koromban gyakran jár-
tam az alsóvárosi templomban, 
később meghatározó része éle-
temnek, hogy öt éven keresztül 
a káplánja voltam. Akkoriban 
fedezték fel az altemplomot, fel-
tárták a földbe ásott Mária szo-
borcsoportot, és megtalálták a 
sarokköveket. A búcsúkon is 
közreműködtem. Élénken em-
lékszem, hogy amikor a kör-
nyékbeli falvakból megérkeztek 
az öregemberek, úgy mondták: 
hazajöttek. 

D.T. 

Nyugat-Európában jó ideje 
megszokott látvány, hogy az ut-
cai padokon, a kávázok tera-
szain vagy az ét termekben lap-
topjukon mindenféle vezeték 
nélkül interneteznek emberek. 
I t thon is terjed a drótnélküli 
hálózat: Szegeden tizenöt nyil-
vános helyen működik Wi-Fi-
antenna, ami vonzza a vendé-
geket. 

Szeged éppen csak lemaradt a ma-
gyar városok Top 10-es mezőnyé-
ből az úgynevezett hotspotok szá-
mát tekintve: a városban tizenöt 
olyan nyilvános hely van, ahol in-
gyen vagy egy kisebb összegért bi-
zonyos ideig bárki használhatja a 
Wi-Fi, azaz vezeték nélküh hálóza-
tot. Az elsősorban hordozható szá-
mítógépekhez, PDA-khoz-vagyis 
kézi számítógépekhez - és WAP-os 
mobilokhoz ajánlott praktikus 
szolgáltatáshoz kell a gépbe telepí-
tett úgynevezett WLAN-kártya és 
egy kód, amivel a felhasználó kap-
csolódhat az internethez. A kódot 
az a Wi-Fi-antennával rendelkező 
szolgáltató adja, ahová éppen beül 
az ember. Előfordul az is, hogy a 
laptopos felhasználó már koráb-
ban vásárolt egy időkeretet az ah-
hoz tartozó kóddal egy internet-
szolgáltatótól - amit aztán bárhol 
felhasználhat, ahol van Wi-Fi-há-
lózat. Szegeden nagyrészt vendég-
látóhelyek telepítettek vevőegysé-
get üzletükbe, de néhány egyetemi 
épületben és egy rádió stúdióban is 
találunk ilyet. 

A Boldogasszony sugárúti Béke 
Tanszék étteremben egy éve mű-
ködik Wi-Fi is az ingyenesen hasz-
nálható asztali számítógépek mel-
lett. Horváth Norbert üzletvezető 
elmondta, azért vágtak bele a havi 
nagyjából húszezer forintos beru-
házásba, mert vendégkörük 
nyolcvan százaléka egyetemi em-
ber, egy részüknek pedig termé-
szetes igénye a drótnélküb inter-
netezés. Akár ebéd közben is. Az 
ingyen használható asztali gépek 
ugyan folyamatosan foglaltak, sa-
ját laptopján azonban mindenki 
szinte otthoni kényelemben, sor-
állás nélkül, ingyen böngészhet, 
e-mail-ezhet az egykor talponálló-
járól is híres étteremben. 

Papp Zsolt, a Szeged Plazaban 

lévő Memphis kávézó üzletveze-
tője szerint észrevehetően meg-
nőtt a forgalmuk a Wi-Fi-antenna 
fél évvel ezelőtti felszerelése óta. A 
pluszszolgáltatás számos üzlet-
embert vonz a kávézóba, akik 

gyakran még tárgyalásaikat is a 
drótnélküli internetet adó helyre 
szervezik. A kódért cserébe egy ká-
vét vagy egy üdítőt is elég rendel-
nie a vendégnek. A vezető szerint 
a jelet csak a kávézó széléig lehet 

DM-grafika 

fogni, így aki nem ott fogyaszt, ak-
kor sem tud ingyen internetezni, 
ha beül a kávézó elé. 

Másfél éve a Novotel Hotelben 
is használhatók a Wi-Fi vételére 
alkalmas számítógépek, Szabó 
Mihály igazgató szerint egyre 
többen keresik is ezt a szolgálta-
tást. Szobáik nagy részében és 
minden közösségi térben hozzá-
férhető a drótnélküb hálózat, így 
gyakran találkozni laptopon in-
ternetező üzletemberekkel az el-
dugottabb sarkokban is. A szállo-
dában fizetni kell ugyan a szol-
gáltatásért, de a legtöbben így is 
örülnek a lehetőségnek. 

T. R. 

A szegedi Szilágyi Gábor a trónörökös útitársa volt 
Másfél évig tárgyalt álmai cégével, 
amíg megszerezte a belgiumi munkát . 
A szegedi Szilágyi Gábor (képünkön) 
hat éve él Belgiumban, egyedüli kül-
földiként dolgozik egy nagyvállalatnál 
és nemrég Fülöp herceg útitársa volt. 

Egyedüli külföldiként dolgozik egy nem-
zetközi hírű belga nagyvállalatnál, ésf 
nemrég a belga trónörököst kísérte 
oroszországi útjára a szegedi Szilágyi 
Gábor. A férfi hat évvel ezelőtt költözött 
a nyugat-európai országba, de még min-
dig szegedinek vallja magát. 

Hogy miért éppen Belgium? Gábort 
nem az ország, hanem a cég, a tekinté-
lyes Sabena Technics nevű repülő-
gép-karbantartó vállalat vonzotta. A 
Szegeden érettségizett, majd a kijevi re-
pülőmérnöki egyetemen okleveles rá-
diómérnöki diplomát szerzett Gábor 
előbb a Malév repülőgép-karbantartó le-
ányvállalatánál dolgozott, majd másfél 
évig tartó tárgyalássorozatba kezdett ál-
mai cégével. Fél év próbaidő után felvet-
ték. 

- Az állás megszerzése nemcsak Ma-

gyarországon váltott ki csodálkozással 
vegyes elismerést, hanem a Sabéna 
Technicsnél is. 2000-ben rajtam kívül 
külföldiként csak egy kanadai és egy dán 
állampolgár dolgozott a vállalatnál. Má-
ra egyedüli külföldiként dolgozom a 
majdnem 2500 ember között. Nemrégi-
ben értékesítési alelnökké neveztek ki, 
feladatom az, hogy segítsem a cég első-
sorban kelet- és közép-európai terjesz-

kedését - mesélt különleges karrierjéről 
Gábor. 

A magyar mérnöknek sem személyes, 
sem szakmai problémái n e m voltak a 
beilleszkedéssel. Eleinte ugyan kurió-
zumként kezelték munkatársai, de ha-
mar befogadták. Azért érték meglepeté-
sek. 

- A magyarországihoz hasonló barát-
kozás, közeledés errefelé nem divat. A 

belgák egymást senr nagyon hívják ven-
dégségbe. Ha találkozni akarnak, in-
kább közösen elmennek egy étterembe. 
A kollégáimmal már többször voltam 
sörözni, sőt néhányukat magunkhoz is 
meghívtam. De viszonzásban még nem 
volt részem, az ígéretek ellenére sem. 

Gábornak ugyan könnyen ment a be-
illeszkedés, de két kamasz fia nehezeb-
ben alkalmazkodott. Mára ők is otthon 
érzik magukat. Egyikük már most, má-
sikuk ősztől a leuveni katolikus egyetem 
hallgatója. 

A szegedi férfit nemrég az a megtisz-
teltetés érte, hogy tagja lehetett az üzlet-
emberekből álló 250 fős delegációnak, 
amely a trónörököst, Fülöp herceget kí-
sérte Oroszországba. Az utazás előtt a 
repülőipart képviselő üzletemberek kü-
lön is találkoztak Fülöppel, így a herceg 
értesült róla, hogy egy magyar szakem-
ber is lesz a társaságában. Gábor szerint 
a trónörökös kellemes és intelligens em-
ber. Különösen kedvelik a belgák a fele-
ségét, Mathildet, aki elkísérte a férjét az 
oroszországi útra is. 

- Az út több rendezvényén is részt vet-

Fotó: DM/DV 

tem, ahol a herceg is jelen volt. így pél-
dául azon a látogatáson, amelyet a ko-
rábbi zárt város, Zsukovszkij egyik tu-
dományos kutatóintézetében tettünk. 
Konkrét üzletek ilyen alkalmakkor nem 
köttetnek. Az efféle magas rangú látoga-
tások legfontosabb hozadéka, hogy len-
dületet adhatnak a későbbi üzletköté-
seknek. 

G. ZS. 

B I Z A L O M 

„Belgiumban soha senki nem feltételezi a másikról, hogy be akarja csapni, át akarja verni. 
A munkaeszközeimet - mobiltelefont, laptopot és a vállalati autót is - úgy vettem át, hogy 
még egy átvételi elismervényt sem kellett aláírnom. Az első gépkocsi kulcsait úgy nyomta a 
kezembe egy számomra ismeretlen illetékes, hogy megkérdezte a nevemet, és megmutat-
ta, hol áll az autó... Az egyik legtanulságosabb eset egy üzleti ebéden történt. Az étterem-
ben, ahol én voltam a vendéglátó, nem működött a hitelkártya-leolvasó rendszer. Mivel 
nem volt nálam elég készpénz (soha nincs, mert Belgiumban mindent és mindenhol kár-
tyával lehet fizetni), az étterem dolgozói elnézést kértek, és megkérdezték, hová küldhetik 
a számlát. Megmondtam, fölírták, és anélkül, hogy bármilyen igazolást kértek volna, tá-
voztam. Néhány hét múlva megérkezett a számla, én visszamentem az étterembe, rendez-
tem a tartozást, és megköszönték a fáradságomat." 

V I L Á G S Z T Á R O K 

A D Ó M 

S Z J N P A I L Y N ! 
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