
 

 

 

2008. évi helyszínek 
 

 

Piricse 
Lakosok száma: 1847 
Az esemény idıpontja: 2008.01.15.  
Helyszín: Általános Iskola  
Helybéli ismeretszerzık száma: 40 fı  
Segítı önkéntesek száma: 6 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvény keretében átadásra került  4 db számítógép a helyi általános iskola számára. 
 

Akasztó  
Lakosok száma: 3385 
Az esemény idıpontja: 2008.06.11 
Helyszín: Általános Iskola könyvtára 
Helybéli ismeretszerzık száma: 35 fı  
Segítı önkéntesek száma: 5 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Nagyrév 
Lakosok száma: 760 
Az esemény idıpontja: 2008.06.13 
Helyszín: Általános Iskola  
Helybéli ismeretszerzık száma: 50 fı  
Segítı önkéntesek száma: 3 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Szabolcsbáka  
Lakosok száma: 1349 
Az esemény idıpontja: 2008.07.11 
Helyszín: Általános Iskola  
Helybéli ismeretszerzık száma: 20 fı  
Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Bakonszeg 
Lakosok száma: 1292 
Az esemény idıpontja: 2008.07.23 
Helyszín: Mővelıdési ház  
Helybéli ismeretszerzık száma: 70 fı  
Segítı önkéntesek száma: 10 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A 100. Digitális Híd rendezvény helyszíne Bakonszeg lett, mivel az elsı rendezvény is itt került megrendezésre. Az 
eseményen díszvendégként Novák Péter is jelen volt. A helyiek kifejezetten várták vissza a Digitális Híd csapatát és ık is 
kivették a részüket az ünneplésbıl. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Kedves Telekom! 
Nagyon köszönöm, hogy a Telekom Digitális Híd programja Bakonszegre ismét ellátogatott. 
Jól éreztük magunkat. 
Sokat tanultunk. 
A Telekom csapata mindent megtett azért, hogy egy kellemes délutánt tölthessünk el együtt. 
Tisztelettel: G.V.” 
 
„A 4S és a 7S csapat nevében nagyon köszönjük a 100. digitális napot!! 
    T. Vné J.; K. Kné Zs.; I. Dné E.; V. Sné J.; G.Zs.; Gné V.A.;  H.E.” 
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Kapolcs 
Lakosok száma: 423 
Az esemény idıpontja: 2008.07.25-08.02. 
Helyszín: Általános Iskola  
Helybéli ismeretszerzık száma: 2000 fı  
Segítı önkéntesek száma: 20 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A Digitális Híd csapata a Bővészetek Völgye idején a helyi általános iskolában állította fel fıhadiszállását, ahol a 
fesztivált látogatók internetezhettek (ez volt a jellemzıbb), illetve tanulhattak is az önkéntesektıl.  
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„király a buli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” G.M. 
 
„Sziasztok:) 
Hát.. mivel is kezdjem nagyon élveztem a netes játékokat... sokat tanultam mert eddig még nem hogy ijen gyorsan keresni de 
még használni sem tudtam a netet rendesen .. szóval nagyon jó hogy van ijen progi  és ezzel lehetıség nyílik azok számára 
hogy megismerjék a világhálót akik igazán net közelbe sem   juthatnak... 
Szóval tök jó volt minden gyertek jövıre is!!!” B.E. 
 
„Kedves Magyar Telekom Digitális Híd!! 
Köszönjük a részvételt e rendezvényen! nagyon jól éreztük magunkat ! 
"...Ragyog fönn a Nap,átmentem a Telekom Digitális Híd alatt.." 

 by G.T. :D 
Köszönjük a játékot ismét! reméljük jövıre ugyanitt....ugyanekkor!!! 
Üdvözlettel: B.Á.; G.T.; B.B. 
„Kedves MTDH Csapat! 
 
„A szolgáltatásukkal Kapolcson maximálisan meg vagyok elégedve és a többiek nevében is köszönöm, hogy biztosítottak 
nyilvános és ingyenes internet elérhetıséget. 
Köszönettel: E. 
Ps.:A hoszteszek tündériek!” 
 
„nos... 
a brátaimmal wok itt lennt, kapolcson és igazából pisilni indultunk el, mikor megpillantottuk a magneta színő logot, 
mindenkettınk szíwében megcsillant a reménysugár<3 
beléptünk és hirtelen egy wetélkedı részesei lettünk<3 apait-anyait beleadwa küzdöttünk az elsı helyért, de sajnos egy pont 
híján a második helyre szorultunk...:( ennek ellenére a buli hatalmas wolt, sikerült a pólónk mellé egy sapit is kiharcolni, szal T-
COM köszee mindent<3 
csóóóóxi<3 
a.&z.<3<3” 
 
„Nagyon megörültem amikor megtudtam, h lesz ingyenes internetezési lehetıség Kapolcson. 
Több napot vagyok itt és jó, h nem kell teljesen elszakadnom a világtól csak azért, mert egy kis faluban töltöm a szabadságom. 
Remélem jövıre is lesz hasonló. 
Nem mellékesen tök kellemes a levegı az iskolában, ahol maga a netelérés van. :) 
Jah és angol a WC :) 
 Köszi! G.” 
 
„Nagyon jó ötlet volt ez az ingyenes internetezési lehetıség. Gyors az internet, kedvesek az emberek, teljesen barátságos a 
környezet, a csoki és az alma pedig mégjobbá tette;) 
Remélem jövıre is lesz.  
Életmentı volt az internet, úgyhogy köszönöm! 
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Üdv:S.” 
 

Kisnána  
Lakosok száma: 1049 
Az esemény idıpontja: 2008.08.09 
Helyszín: Községi Könyvtár 
Helybéli ismeretszerzık száma: 10 fı  
Segítı önkéntesek száma: 1 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Tárkány  
Lakosok száma: 1618 
Az esemény idıpontja: 2008.09.20 
Helyszín: Általános Iskola  
Helybéli ismeretszerzık száma: 40 fı  
Segítı önkéntesek száma: 3 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Nagydobos 
Lakosok száma: 2292 
Az esemény idıpontja: 2008.09.20-21. 
Helyszín: A Nagydobosi Sütıtökfesztivál egyik sátra  
Helybéli ismeretszerzık száma: 100 fı  
Segítı önkéntesek száma: 10 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A Nagydobosi Sütıtökfesztivál helyszínén kapott egy sátrat a Digitális Híd csapata, ahol a kilátógatóknak 
segítettek internetes ismereteik bıvítésében, illetve internet biztosítottak. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Nagyon jó volt ez az internetezési lehetıség Nagydoboson a tökfesztiválon. Jövıre is gyertek. B.G.” 
 
„Nagyon örülök  hogy  itt  voltam,  és  köszönöm  hogy  megtanulhattam freemailt  csinálni  JÓZSI bácsi  segítségével! I.E.”  
 

Bagamér 
Lakosok száma: 2695 
Az esemény idıpontja: 2008.10.10 
Helyszín: Könyvtár 
Helybéli ismeretszerzık száma: 30 fı  
Segítı önkéntesek száma: 3 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Nagypall  
Lakosok száma: 422 
Az esemény idıpontja: 2008.11.07.  
Helyszín: Németnyelvő Általános Iskola  
Helybéli ismeretszerzık száma: 25 fı  
Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Óbánya 
Lakosok száma: 131 
Az esemény idıpontja: 2008.11.08 
Helyszín: Faluháza  
Helybéli ismeretszerzık száma: 50 fı  
Segítı önkéntesek száma: 3 fı (Magyar Telekom munkatárs) 



 

 

 

2008. évi helyszínek 
 

 

Magyarhertelend 
Lakosok száma: 653 
Az esemény idıpontja: 2008.12.08 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal  
Helybéli ismeretszerzık száma: 25 fı  
Segítı önkéntesek száma: 3 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Liget 
Lakosok száma: 453 
Az esemény idıpontja: 2008.12.09 
Helyszín: Faluház  
Helybéli ismeretszerzık száma: 25 fı  
Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Mórágy 
Lakosok száma: 813 
Az esemény idıpontja: 2008.12.10 
Helyszín: Mővelıdési ház  
Helybéli ismeretszerzık száma: 35 fı  
Segítı önkéntesek száma: 2 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Bodolyabér 
Lakosok száma: 251 
Az esemény idıpontja: 2008.12.12 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal  
Helybéli ismeretszerzık száma: 15 fı  
Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Ófalu 
Lakosok száma: 410 
Az esemény idıpontja: 2008.12.16 
Helyszín: Idısek Otthona  
Helybéli ismeretszerzık száma: 6 fı  
Segítı önkéntesek száma:3 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

 


