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Királyegyháza (elsı alkalom) 
Lakosok száma: 1048 
Az esemény idıpontja: 2009.04.18 
Helyszín: Polgármesteri hivatal  
Helybéli ismeretszerzık száma: 50 fı  
Segítı önkéntesek száma: 10 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„szijijasztok 
a nevem melinda 
dicsekedek egy kicsite elkészult az elsı levelemk 
kıszi a receptet istván! 
melinda” 
 

Hajós 
Lakosok száma: 3305 
Az esemény idıpontja: 2009.05.27 
Helyszín: Általános Iskola 
Helybéli ismeretszerzık száma: 47 fı  
Segítı önkéntesek száma: 3 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Sellye 
Lakosok száma: 2911 
Az esemény idıpontja: 2009.05.29 
Helyszín: Mővelıdési ház 
Helybéli ismeretszerzık száma: 43 fı  
Segítı önkéntesek száma: 5 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre az elsı Digitális Híd Fest keretében került sor az elsı napon. 
 

Nagyharsány 
Lakosok száma: 1599 
Az esemény idıpontja: 2009.05.29 
Helyszín: Nyugdíjas klub  
Helybéli ismeretszerzık száma: 23 fı  
Segítı önkéntesek száma: 5 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre az elsı Digitális Híd Fest keretében került sor az elsı napon. 
 

Királyegyháza (második alkalom) 
Lakosok száma: 1048 
Az esemény idıpontja: 2009.05.29 
Helyszín: Polgármesteri hivatal 
Helybéli ismeretszerzık száma: 35 fı  
Segítı önkéntesek száma: 5 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre az elsı Digitális Híd Fest keretében került sor az elsı napon. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Nekem nagyon teszett! De az se baj hogy a vetélkedıbe 4-dikek lettünk!Mert legalább nem utólsók! 
Szóval nekem nagyon teszett!” 
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Máza 
Lakosok száma: 1393 
Az esemény idıpontja: 2009.05.30 
Helyszín: Mővelıdési ház 
Helybéli ismeretszerzık száma: 9 fı  
Segítı önkéntesek száma: 5 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre az elsı Digitális Híd Fest keretében került sor a második napon. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Digitális Híd! 
Nagy örömmel vettük, hogy Mázára is eljutott ez a nagyszerő kezdeményezés. Lelkes, hozzáértı csapattal volt szerencsénk 
találkozni.  
A népszerősítés kissé késın érkezett, kevés idıt hagyva a helyiek megmozgatására. 
További sikereket kívánok: K. Lné 
Máza, Mővelıdési ház” 
 

Orfő 
Lakosok száma: 846 
Az esemény idıpontja: 2009.05.30 
Helyszín: Községháza  
Helybéli ismeretszerzık száma: 14 fı  
Segítı önkéntesek száma: 5 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre az elsı Digitális Híd Fest keretében került sor a második napon. 
 

Kıvágószılıs 
Lakosok száma: 1356 
Az esemény idıpontja: 2009.05.30 
Helyszín: Általános Iskola  
Helybéli ismeretszerzık száma: 75 fı  
Segítı önkéntesek száma: 5 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre az elsı Digitális Híd Fest keretében került sor a második napon. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„nagyon jó volt a mai program. Nagyon örültöm, ennek a tehetség kutató versenynek és annak külösen, hogy Novák Péterrel is 
találkozhattam. Nagyon remélem, hogy legközelebb is lessz majd ilyesfajta program. :)” 
 

Ágasegyháza 
Lakosok száma: 1947 
Az esemény idıpontja: 2009.06.08 
Helyszín: Általános Iskola 
Helybéli ismeretszerzık száma: 32 fı  
Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) 

 
Bihartorda 
Lakosok száma: 924 
Az esemény idıpontja: 2009.11.06 
Helyszín: Népház 
Helybéli ismeretszerzık száma: 30 fı  
Segítı önkéntesek száma: 3 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
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Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Köszönjük a bihartordai Népházban rendezett Digitális Híd Napot. Hasznos információkat kaptunk, és izgalmas játékban 
vettünk részt az unokákkal. Hasznos ajándékokkal és sikerélménnyel gazdagodtunk. 
További jó munkát, sok sikert kívánunk:  

P. Iné és unokái B. Z. és B. B.” 
 

Rákócziújfalu 
Lakosok száma: 2044 
Az esemény idıpontja: 2009.11.17 
Helyszín: Mővelıdési ház  
Helybéli ismeretszerzık száma: 24 fı  
Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Nyírgelse 
Lakosok száma: 1162 
Az esemény idıpontja: 2009.12.12 
Helyszín: Mővelıdési ház 
Helybéli ismeretszerzık száma: 28 fı  
Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a második Digitális Híd Fest keretében került sor. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„naon zsír volt  
teccett mert így mindekinek volt gépe aki ide jöttttt 
ilyyet máskor is lehetne scsinálni mert akkor kipróbálnánk a vetélkedıt is 
 
By:V. K.” 
 

Bököny 
Lakosok száma: 3276 
Az esemény idıpontja: 2009.12.12 
Helyszín: Mővelıdési ház 
Helybéli ismeretszerzık száma: 68 fı  
Segítı önkéntesek száma: 5 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a második Digitális Híd Fest keretében került sor. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„szerintem sok dolgotot megtanulhatunk az internet segitségével  és sok dolgot tanultunk a mainap során novák péter jo 
véleményt adott a táncosoknak” 
 

Geszteréd 
Lakosok száma: 1754 
Az esemény idıpontja: 2009.12.12 
Helyszín: Mővelıdési ház 
Helybéli ismeretszerzık száma: 48 fı  
Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a második Digitális Híd Fest keretében került sor. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Szia!  
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Dorottya vagyok Geszterédrıl.  
E-mail címet szerettem volna és már van is.  
jól éreztem magam  
Szeretném jönétek még  
Szia!” 
 

Érpatak 
Lakosok száma: 1766 
Az esemény idıpontja: 2009.12.12 
Helyszín: Általános iskola  
Helybéli ismeretszerzık száma: 62 fı  
Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a második Digitális Híd Fest keretében került sor. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Am mai redezvény nagyon király volt  én magam nem léptem fel csak neteztem nagyon szép ajándékok voltak csak én 1et se 
kaptam :D  de nem tok töbet modani egyszerüen király volt” 


