Digitális szakadék
áthidalása programhelyszínek - 2004
Bakonszeg
Lakosok száma: 1256
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság 19%, Ipar 28%, Szellemi 20%
Az esemény időpontja: 2004. június 26. (szombat) 10h – 16h
Helyszín: Gondozási Központ
Helybéli ismeretszerzők száma: 28 fő
Segítő önkéntesek száma: 6 fő (munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
"Köszönjük szépen a lehetőséget! Az Internetet vállalkozásunk fenntartásához elengedhetetlen fontosságúnak tartjuk. E nyílt
bemutatót szeretettel fogadtuk, bő információt kaptunk kérdéseinkre. Ez A JÖVŐ!" (Bné.B.Á.)
"Köszönjük a lehetőséget, nagyon jó volt megcsodálni korunk vívmányát, az INTERNETET." (Ny.család)
"Köszönjük, hogy itt lehettünk. Sok érdekességet láthattunk." (M.E.)
"Nagyon tetszett és nagyon jól éreztem magam." (Ny.M.)
"Nagyon örülök, hogy 73 évesen ilyet is láthatok itt, Bakonszegen. A technika nekem nagyon új és érdekes. Köszönöm, hogy
elhozták nekünk bemutatni." (K.G.)
"A mai rendezvény megerősített abban, hogy kortól függetlenül igényt tartanak az emberek az Internet nyújtotta szolgáltatásokra.
Olyan, mint egy jó játék: 3-99 éves korig ajánlott, mellékhatás nincs." (Gy.P.)
"Köszönjük szépen a lehetőséget, melyet nyújtottak a lakosságnak. Azt hiszem minden érdeklődőnek alkalma nyílt az Interneten
való tájékozódás elsajátítására."
"Köszönjük a lehetőséget, amit nyújtottak, és hogy alkalom nyílt arra, hogy megismerhessük az Internet által nyújtott
szolgáltatásokat."

Gyöngyössolymos
Lakosok száma: 3209
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság (szőlőtermesztés), Ipar (gyöngyösi üzemekben)
Az esemény időpontja: 2004. június 29. (péntek) 14h – 19h
Helyszín: Művelődési ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 6 fő
Segítő önkéntesek száma: 9 fő (munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
"Nagyon köszönöm a segítséget!" (F.N és Marci)
"Köszönöm a segítséget." (V.)
"Köszönöm az Önök segítségét ahhoz, hogy megtanultam az Internetet használni. Türelmük segítségével Weboldalt is
megtanultam "gyártani". Sok embernek tudnak ily módon segíteni a tájékozódásban. Tisztelettel: Dné"
"Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, nagyon megfogott bennünket a dolog! Köszönettel: O.né B.J."
"Jól éreztem magam, tetszett az Internet" (O.L.)

Tarcal (első alkalom)
Lakosok száma: 3337
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság (szőlőtermesztés), 15%-os munkanélküliség
Az esemény időpontja: 2004. július 31. (szombat)
Helyszín: IX. Tarcali Napok
Helybéli ismeretszerzők száma: 46 fő
Segítő önkéntesek száma: 7 fő (munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
"Ez egy nagyon jó találmány, szeretném én is minél jobban megismerni" (B.Jné)
"Köszönjük a lehetőségeket, tetszett a web-kamera is, bár igen nagy file-t készítettünk, így nem küldtük el. Remélem, később sem
csökken az ADSL sebessége!" (S.A.)
"Örülök, hogy a Tarcali Napokon lehetőséget biztosítottak az Internet-használatra." (G.T.)
"Jó volt Internetezni. Otthon nincs és kicsit szokatlan." (B.H.)
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Digitális szakadék
áthidalása programhelyszínek - 2004
Vajszló
Lakosok száma: 1940
Foglalkoztatottság: elsősorban mezőgazdaság, 30-40%-os munkanélküliség
Az esemény időpontja: 2004. augusztus.15. (szombat) Falunap 10h-16h
Helyszín: Művelődési ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 22 fő
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
„Meg vagyok elégedve és nagyon jó!!! Mikor lesz a következő?"
"Nagyon jó volt, lehetett internetezni. Bár sokáig nem találtam a kukac jelét. De ettől függetlenül jó volt." (K.G.)
"Nagyon jó volt a mai délután. Nagyon sokat tanultam" (T.B.)
"Nekem nagyon tetszett, jól éreztem magam! Örülök, hogy erre is volt lehetőségünk!" (T.A.)
"Nagyon jó a hangulat, a gépek és nagyon jó, hogy itt lehettem!" (R.E.)

Bárdudvarnok
Lakosok száma: 1172
Foglalkoztatottság: elsősorban mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2004. szeptember 7. (kedd) 16h-19h
Helyszín: Iskola
Helybéli ismeretszerzők száma: 8 fő
Segítő önkéntesek száma: 6 fő (munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
"A bemutató nagyszerű, az Internet is fantasztikus, csak telefonkészülék nélkül megvásárolhatóbb lenne."
"Rendkívül érdekes és tanulságos volt számomra a bemutató. Köszönöm a részletes és "szellemi képességeimhez" igazított
tájékoztatást, a nagy türelmet és barátságos légkört."
"Jó volt. Megismertem a teveklubot, hogyan kell sztárokat keresni."
"Nagyon jó volt. Főleg a Garfieldos honlap tetszett."

Tiszabercel
Lakosok száma: 2167
Foglalkoztatottság: elsősorban mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2004. szeptember 10. (péntek)
Helyszín: Teleház
Helybéli ismeretszerzők száma: 40 fő
Segítő önkéntesek száma: 8 fő (munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
Nagyon részletes és érdekfeszítő tájékoztatást kaptam, rendkívül felkeltette az érdeklődésem. Köszönöm a lehetőséget a
kipróbálásra.
Köszönöm, hogy lehetőséget kaphattam. Nagy szükség van az Internetre ennek a településnek is!
Nagyon jó ötletnek tartom, hogy egy kis falu részére lehetővé tesznek egy ilyen lehetőséget. Nekem nagyon tetszett.
Nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy munkánk elvégzéséhez már biztosított Internet hozzáférést ezentúl hasznosítani tudjuk az
itt kapott információk segítségével. Köszönjük szépen segítőkész munkájukat.
Köszönjük ezt a kivételes lehetőséget és az értékes szakmai felvilágosítást. Külön köszönet a barátságos segítségnyújtásért.

Badacsonytomaj
Lakosok száma: 2257
Foglalkoztatottság: elsősorban turizmus
Az esemény időpontja: 2004. szeptember 11. (szombat) 10h-18h
Helyszín: Szüreti napok
Helybéli ismeretszerzők száma: 32 fő
Segítő önkéntesek száma: 4 fő (munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
„Király volt az Internet itt, Tomajon.”
„Nagyon jó volt! A Hősember képzővel játszottam. Király volt!!!”
„Nagyon jó volt az Internetezés! A Teveklubbal játszottam!”
„Szuper volt Internetezni! Honfoglalóztam egy jót!”
„A csigám nyert, örülök neki. Köszönöm!”
„Szerintem nagyon jól ki lett találva ez az egész, és tök tuti gépek vannak.”
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Tószeg
Lakosok száma: 4585
Foglalkoztatottság: elsősorban mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2004. szeptember 11. (szombat)
Helyszín: Művelődési ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 6 fő
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
„Nagyon jó ötletnek tartom a programot, hasznos információkat kaptam gyakorlott internetezőként is.”
„Nagyon tetszett a rendezvényük. Máskor is szívesen várjuk hasonló lehetőségekkel.”
„A lehetőséget köszönjük, nagyon jó ötlet volt bemutatni az Internet használatát. A gyermekeim már gyakorlott felhasználók és én
is szívesen tapasztaltam meg, még rövid időre is.”

Tarcal (második alkalom)
Lakosok száma: 3337
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság (szőlőtermesztés), 15%-os munkanélküliség
Az esemény időpontja: 2004. szeptember 11. (szombat)
Helyszín: Királyudvar
Helybéli ismeretszerzők száma: 18 fő
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
„Sajnos nálunk Abádszalókon csak a sokkal lassabb ISDN vonal van, ez valóban gyorsabb, érdemes lenne kisebb helyeken is
fejleszteni.”
„Nagyon tetszett és nagyon jó dolgok vannak rajta.”
„Tetszett. Nagyon élveztem.”

Kerekegyháza
Lakosok száma: 6051
Az esemény időpontja: 2004. szeptember 11. (szombat)
Helyszín: Mozi Presszó
Helybéli ismeretszerzők száma: 7 fő
Segítő önkéntesek száma: 8 fő (munkatárs)
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