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Siralmas a szegedi wi kínálat

Egyetemistaként a legkönnyebb vezeték nélküli internetet találni. Fotó: Frank Yvette
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Kevés szegedi közterületen található vezeték nélküli
internetelérés. Lapunk öt éve szemlézte, hogy hol lehet
az internetre csatlakozni - a helyzet azóta nem sokat
javult: a város négy pontján próbáltunk, de csak az
Árkádban és a belváros vendéglátóegységeiben lehet
kényelmesen internetezni.
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A netkeresést a Dugonics téren kezdtük, ahol 2014 júliusa óta biztosítanak
ingyenes wi t. Csak a szökőkút közelében van jel, attól 5-10 méterre már nem
talált semmit a telefon. A Kárász utcán végigsétálva a vendéglátóegységek
kóddal védett hálózatai láthatóak a mobiltelefon kijelzőjén.
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A Kölcsey utcában, a Propeller sörözőben a hely egyik munkatársa elmondta,
hogy valószínűleg kevesebben járnának hozzájuk, ha nem lenne wi jük, de
akik alapvetően megfordulnak ott, azok ebédelnek vagy szórakoznak.
– El szokták kérni a wi jelszót a vendégeink, de nem azért jönnek ide, hogy
internetezzenek – fejtette ki az egység munkatársa.
Kicsit tovább haladva a Co eeshop Company Dugonics téri kávézójában Varga
Dániel üzletvezető viszont azt mondta, hogy a wi elérhetőség befolyásolja a
forgalmat. – Ha nem lenne nálunk wi , akkor a külföldi vendégek be sem
ülnének hozzánk – magyarázta az üzletvezető.
A Széchenyi téren a Délmagyarország által szervezett szurkolói klub körüli
területen az eredetileg kihelyezett wi mellett jelenleg a Telekom szolgáltat
vezeték nélküli internetet az Európa-bajnokság mérkőzései közben. A téren
jelet csak a Klebelsberg Kunó-szobor és a szökőkút környékén lehet tisztán
fogni.
A Mars téri Jysk előtti parkos
Tajvanban az egész ország ingyen
területen korábban több helyre
wi zik
is kiírták, hogy van ingyenes wi .
Jel még mindig található, de a
Tajvanban 2013-ban döntöttek úgy,
hálózatra nem lehet csatlakozni.
hogy az egész országot lefedő
wi hálózatot hoznak létre több mint 9
A város egyik megbízható
ezer hotspottal. 2014 óta már a
wi jéhez az Árkádba kell menni,
turisták is 30 vagy 90 napos
ott kifogástalan minőségben
felhasználónevet igényelhetnek,
lehet internetezni.
amellyel az ország területén bárhol
ingyen használhatják a wi t.
Emellett egyetemi polgárok a
Szegedi Tudományegyetem épületei környékén tudnak az internethez
csatlakozni, illetve a Klebelsberg Könyvtár tagjai a József Attila Tanulmányi és
Információs Központban használhatják a wi t.
A szegedi wi kkel kapcsolatban a balástyai Gombos Kitti is elégedetlen. –
Általában szoktam vadászni a wi t a városban, de van olyan hely, ahol fel lehet
csatlakozni, viszont használhatatlan, mert nem tölt be semmit – fejtette ki Kitti.
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