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„Nem egy közösségi hálózat va-
gyunk, hanem egy információs há-
lózat” – mondta Michael Abbott, 
a Twitter alelnöke a Mobilize 
2011 konferencia közönségének. 
Ez nem jelenti azt, hogy a Twitter 
átalakítaná márkastratégiáját, a 
szolgáltató már jó ideje nyilván-
valóan próbál elrugaszkodni a kö-
zösségi oldal stigmától.

K ezdetben a Twitter egy mik
roblogszolgáltató volt, 
majd a divathullámokra fe

lülve egyre inkább magára öltötte 
a közösségi hálózatok ismérveit, 
de ez az evolúció biztosan a ki
haláshoz vezetett volna, ugyanis 
a Facebook növekedése eltiport 
minden konkurenst. 2009 no
vemberében a Twitter szép csend
ben megtette azt az aprónak tűnő 
gesztust, ami a fenti kijelentést is 
magában hordozta már akkor: 
a szövegbeviteli mező mellett a 
Mit csinálsz éppen? feliratot ki
cserélte arra, hogy Mi történik? A 
kettő közt nincs sok különbség, 
ráadásul a felhasználókat több
nyire nem érdekli, hogy mi van a 
gombra írva, de a két évvel ezelőt
ti irányváltás szükséges volt – véli 
a hwsw.hu.

A Twitternek még jelenleg 
is legfőbb riválisa a Facebook, 
illetve nyár óta a Google+ is. Ez 
utóbbi ráadásul bevitte a közössé
gi oldalak világába is a személyek 
követését, ami talán az egyetlen 
fontos megkülönböztető jegye 
volt eddig a Twitternek. Jelen 
állás szerint a Facebook felölelt 

minden hétköznapi aktivitást, 
amit a felhasználók igazi ember
ként végezhetnek a valós életben, 
a továbbra is csendes Google+ pe
dig ráállt egy olyan pályára, ami
ben teret ad az általános és közös 
érdeklődési körökben indított 
eszmecseréknek.

A Twitter szerencsére az em
lített 2009es fordulóponton 
feladta a közösségi szolgáltatói 
piacon való versengést. Ezt egyéb
ként sem nyerhette volna meg, 
így maga is kiszemelt a weben 
egy olyan sarkot, amit még nem 
célzott meg senki, ez pedig az 
információs hálózat. Ebben a há
lózatban nem maga a kapcsolat
rendszer, hanem a releváns hír, 
adat, ismeret, tartalom bír érték
kel. A Twitter pedig kezdetek óta 
rendelkezik azzal a képességgel, 
hogy a legfontosabb aktuális hí
reket szinte azonnal szétterítse a 
világon. Michael Jackson halá
lától a New Yorkban is érezhető 
földrengésig a legújabb hírek ezen 
a rendszeren terjedtek el. Az aján
lórendszer, illetve az épp aktuális, 
lokális vagy szélesebb körű érdek
lődés feltérképezése pedig tényleg 

csak a Twitter specialitása.
Ez azonban cseppet sem szá

mít akkor, amikor a Google+ és 
a Facebook is célkeresztbe rakta 
az információs hálózati piacot is. 
Ahogy gyakran mondják, nem 
a legerősebb faj él túl, nem a leg
jobb faj él túl, hanem az, amelyik 
a legjobban képes alkalmazkodni. 
A két nagy szereplő pedig nagyon 
gyorsan képes újabb területek 
felé lépni és viszonylag tökéletlen 
módon, de mégis elégséges minő
ségben prezentálja azt, amire a fel
használóknak igénye van, vagy azt, 
amivel szívesen foglalatoskodnak 
nap mint nap.

Robert Scoble amerikai 
technológiai blogger szerint a 
Google+ egy tematikus közös
séggé fejlődik, a Facebook pedig 
megmarad a valós kapcsolatrend
szeren folyó interakciók digitá
lis platformja. Ezzel az állítással 
egyetlen probléma van, hogy a 
Facebook nem tisztel senkit, fel 
szeretné falni a teljes piacot, nem 
hagyva helyet egyik kontextusban 
sem a többieknek.

A Twitternek viszont fel kell 
kötnie a nadrágot, ha egyáltalán 
életben akar maradni, igaz, a 100 
milliós aktív felhasználói tábor 
erőssé teszi. A Facebook átveszi 
az információs hatalmi szerepet, 
a szakmai diskurzusok pedig 
szép lassan átszivároghatnak a 
Google+ra, ahogyan a korai be
fogadók közül, főként az Egyesült 
Államokban, egyre többen át is 
helyezték a közös gondolkodás 
terét oda. 

Noha az Apple már régóta elő-
rukkolt egy első látásra hason-
ló asztali géppel, a Samsung 
legújabb all-in-one gépe mégis 
inkább a sci-fi filmekből isme-
rős futurisztikus számítógépre 
hasonlít – ráadásul az érintő-
képernyője is jobban kihasz-
nálható azáltal, hogy teljesen 
ledönthető vízszintes helyzet-
be. Így máris kiküszöbölhető a 
függőleges érintők egyik leg-
nagyobb hátránya: hogy hamar 
elfárad a karunk.

Mondhatni, talapzatba 
ön tötte a Samsung leg
újabb asztali PCjét: a 

számítógép maga már nem a mo
nitorban kapott helyet, hanem 
alatta, a talpban, így a 23 hüvely
kes, 1920 x 1080as felbontású 
érintőkijelzős képernyő sokkal 
stabilabban áll. Azt egyelőre nem 
tudni, hogy milyen technológi
át használ a kétujjas multitouch 
modell, de valószínűsíthető a 
TouchSmartnál is használt infrás 
megoldás – írja a Technet.hu.

A vásárlók egy Core i3–2120T 
(2.6 Ghz) és egy i5–2390T (2.7 

Ghz) processzor közül választhat
nak. Előbbi 6, utóbbi 8 gigabájt 
memóriával érkezik, ami pár évig 
még játékos masinába is elég len
ne. Ez a gép azonban – nem túl 
meglepő módon – nem játékgép, 
hanem inkább általános otthoni, 
irodai masina, mivel csak az intel 
integrált Sandy Bridge videokár
tyamegoldásával rendelkezik.

A gép 4 USB 2.0 és egy 3.0s 
csatlakozóval érkezik, egy 1,3 

megapixeles webkamerával és egy 
1 terabájtos, 7200 RPMes me
revlemezzel. Sajnos tehát – annak 
ellenére, hogy a Samsung maga is 
gyárt meglehetősen jó SSDket 
– a készülék hagyományos me
revlemezzel lesz kapható. Egyéb
ként a gép Amerikában október 
tizedikétől lesz megvásárolható, 
bár kissé magas áron: 999 dollárt 
(mintegy 3100 lejt) kérnek az i3 
és 1199 dollárt az i5 modellért.
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Jövőből érkező asztali gép

A FuNDAMENTA kft.
– Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 191/A. szám, Hargita megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Gyergyóalfalu, Bánkút kültelek 
alatt megvalósítandó Homok és kavics kitermelésére vonatkozó tervére a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. 
szeptember 26án döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti ha
tástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargi
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 
8.30–18.30 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen. Az érin
tettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megjelenésétől 
számított 5 nap alatt nyújthatják be, október 9ig a Hargita Megyei Kör
nyezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

A rOGrANeX kft.
– Csíkszentlélek, Fő ú 29/A szám, Hargita megye –

értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszentlélek, Fő út 29/A szám alatti telephe
lyen folytatott Fémes és nemfémes hulladékgyűjtő és -forgalmazó tevékeny-
ség működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével (tele
fon: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041). 

gyergyószentmiklós Megyei jogú város Önkormányzata

2011. október 18-án 10 órai kezdettel
NyÍLt ÁrVeréSt SZerVeZ

85 négyzetméter, épülethez járó terület bérbeadására
a Gyilkostó sugárúton (Forradalom negyed) található

ingatlanból, a helyi tanács 2011/136-os számú
határozatának alapján.

Bővebb felvilágosítás és tájékoztatás a részvételi feltételekről
a hivatal 17-es számú irodájában kapható.

Telefon: 0266–364494, belső 247.

A fereNCeS reNDhÁZ
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Parkírozó létesítése című 
tervet, Csíkszereda, Szék útja sz. n. benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegyezés 
elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, mun
kanapokon 8.30–16.30 között, valamint Csíkszereda önkormány
zatának székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás tel
jes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé
delmi Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).

A transilvania Interconsult IpUrL
felszámoló szakcég

kikiáltásos nyílt árverést hirdet
az adós MeLISAN-INterCOM kft. vagyonát képező

fIAt DOBLO haszongépjármű eladására.
kikiáltási nettó ár: 16 095 lej.

Az árverésre 2011. október 6án, 10 órakor kerül sor, a felszámoló cég 
székhelyén, Csíkszereda, Szentlélek u. 5.sz.

Oda nem ítélés esetén az árverés megismétlődik a következő csütörtö
kön, 10 órakor.

Kapcsolattartó személy és bővebb információk:
Lőrincz Lukács, telefon: 0744–600542.

Összhangban a közintézmények használatából kivont javak értékesítésé
re vonatkozó, az 1995/81es kormányhatározattal jóváhagyott szabályzat 
3.1es szakaszának előírásaival, 

október 25-én 10 órakor Gyergyószentmiklóson,
Szabadság tér 27. szám alatt 

nyilvános árverés útján eladásra kerülnek kazánok,  
vezetékrendszerek és más hőközponti berendezések szétbontásából  

származó hulladékvas, amely felbecsült mennyisége 41 286 kg.
Az érdekeltek a tenderfüzetet ingyenesen megkaphatják Gyergyó

szent miklós municípium titkárságától a fenti címen.
Bővebb felvilágosítás ugyanezen a címen vagy a következő telefonszámokon: 

0266–364494 vagy 0266–364495, 235-ös és 2036-os belső,
kapcsolattartó személy Selyem-Hideg Norbert. 

A samsung új asztali számítógépe. Nem fárasztja a kart


