
 

 

 

2010. évi helyszínek 
 
 
Kecskemét-Matkó            
Lakosok száma: - 
Az esemény idıpontja: 2010.04.15 
Helyszín: Óvoda  
Helybéli ismeretszerzık száma: 9 fı  
Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Tiszabábolna 
Lakosok száma: 378 
Az esemény idıpontja: 2010.04.23 
Helyszín: Pákász Vendégház 
Helybéli ismeretszerzık száma: 25 fı  
Segítı önkéntesek száma: 5 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a Jövı/Menı program Digitális Híd Fest programjaként került sor. 
 

Tiszakeszi 
Lakosok száma: 2479 
Az esemény idıpontja: 2010.04.24 
Helyszín: Általános Iskola 
Helybéli ismeretszerzık száma: 40 fı  
Segítı önkéntesek száma: 14 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a Jövı/Menı program Digitális Híd Fest programjaként került sor. 
 

Bugac 
Lakosok száma: 3006 
Az esemény idıpontja: 2010.04.26 
Helyszín: Könyvtár 
Helybéli ismeretszerzık száma: 5 fı  
Segítı önkéntesek száma: 3 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Jakabszállás 
Lakosok száma: 2634 
Az esemény idıpontja: 2010.04.27 
Helyszín: Mővelıdési ház 
Helybéli ismeretszerzık száma: 8 fı  
Segítı önkéntesek száma: 3 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Konyár 
Lakosok száma: 2272 
Az esemény idıpontja: 2010.07.10 
Helyszín: Konyári Hagyományırzı Napok 
Helybéli ismeretszerzık száma: 26 fı  
Segítı önkéntesek száma: 5 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a Konyári Hagyományırzı Napok keretében került sor. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Nagyon jó mert tanítanak minket:P” 
„Nagyon jól éreztem magam,élveztem a vetélkedıt és a visszatekerhetı tv adás is tetszett!” 
 

Kapolcs 
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Lakosok száma: 442 
Az esemény idıpontja: 2010. 07.23-08.01. 
Helyszín: Általános Iskola tornaterme 
Helybéli ismeretszerzık száma: 1000 fı  
Segítı önkéntesek száma: 22 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényt Digitális Híd Netcafé néven a Mővészetek Völgye Fesztivál keretében szerveztük 
meg. 
 

Mezıladány 
Lakosok száma: 1024 
Az esemény idıpontja: 2010.11.05 
Helyszín: Általános Iskola  
Helybéli ismeretszerzık száma: 55 fı  
Segítı önkéntesek száma: 12 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a nyírségi Digitális Híd Fest keretében került sor az elsı napon. 
 

Eperjeske 
Lakosok száma: 1269 
Az esemény idıpontja: 2010.11.05 
Helyszín: Jármy Kúria 
Helybéli ismeretszerzık száma: 35 fı  
Segítı önkéntesek száma: 7 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a nyírségi Digitális Híd Fest keretében került sor az elsı napon. 

 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Nagyon jól éreztem magamat!!és nekem nagyon teccet minden föleg a vetélkedı szoval én nagyon jol éreztem 
magamat!!!és nagyon jol szorakoztam örülnék neki ha leközeleb is lenne egy ilyen!!!:D:Xdxdxd” 

 
Piricse 
Lakosok száma: 924 
Az esemény idıpontja: 2010.11.06 
Helyszín: Általános Iskola 
Helybéli ismeretszerzık száma: 15 fı  
Segítı önkéntesek száma: 8 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a nyírségi Digitális Híd Fest keretében került sor a második napon. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Jól éreztük magunkat, jövıre is nagy szerettettel várunk titeket! 
Köszönjük az ajándékokat!:)” 
 

Nyírvasvári 
Lakosok száma: 2044 
Az esemény idıpontja: 2010.11.06 
Helyszín: Általános Iskola 
Helybéli ismeretszerzık száma: 70 fı  
Segítı önkéntesek száma: 8 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a nyírségi Digitális Híd Fest keretében került sor a második napon. 
 

Nyírbéltek 
Lakosok száma: 1162 
Az esemény idıpontja: 2010.11.06 
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Helyszín: Közösségi Ház 
Helybéli ismeretszerzık száma: 25 fı  
Segítı önkéntesek száma: 6 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a nyírségi Digitális Híd Fest keretében került sor a második napon. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Nagyon jo volt a program és jövıre szeretnékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ha lessz még ilyen 
rendezvény” 
„Nagyon jól éreztük magunkat. Figyelmesek voltak és sokat segítettek. A vetélkedı pedig kreativ.” 
 

Sárrétudvari 
Lakosok száma: 3063 
Az esemény idıpontja: 2010.12.02 
Helyszín: Teleház 
Helybéli ismeretszerzık száma: 4 fı  
Segítı önkéntesek száma: 3 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a GOP 3.1.1-es projektjének oktatási kötelezettségének keretén belül került sor. 
 

Bihardancsháza 
Lakosok száma: 240 
Az esemény idıpontja: 2010.12.03 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 
Helybéli ismeretszerzık száma: 11 fı  
Segítı önkéntesek száma: 2 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a GOP 3.1.1-es projektjének oktatási kötelezettségének keretén belül került sor. 
 

Ároktı 
Lakosok száma: 1215 
Az esemény idıpontja: 2010.12.04 
Helyszín: Általános iskola  
Helybéli ismeretszerzık száma: 35 fı  
Segítı önkéntesek száma: 5 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvény a Jövı/Menı Digitális Híd Fest keretében került megrendezésre. A rendezvény 
keretében Maradi István mőszaki vezérigazgató-helyettes 10 gépet adott át a helyi iskolának. 
 

Mezıcsát 
Lakosok száma: 6594 
Az esemény idıpontja: 2010.12.04 
Helyszín: Közösségi Ház  
Helybéli ismeretszerzık száma: 15 fı  
Segítı önkéntesek száma: 8 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvény a Jövı/Menı Digitális Híd Fest keretében került megrendezésre. A rendezvény 
keretében Maradi István mőszaki vezérigazgató-helyettes 20 gépet adott át a helyi iskolának. 
 

Told 
Lakosok száma: 313 
Az esemény idıpontja: 2010.12.07 
Helyszín: Mővelıdési Ház  
Helybéli ismeretszerzık száma: 7 fı  
Segítı önkéntesek száma: 2 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a GOP 3.1.1-es projektjének oktatási kötelezettségének keretén belül került sor. 
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Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Üdv!!! 
Nagyon örülök, hogy a mai napon itt lehettem!!! 
Bár igaz hogy nem az elejétıl fogva voltam jelen, de ennek ellenére sok érdekes dolgot halottam!!!Már nagyon 
várja a falu, hogy igénybe tudja venni az internet szolgáltatást is!!!Persze nem csak a falu hanem a családom is. 
Mivel eddig mindig elletünk utasítva, hogy nincs lefedetség. De most hallottam hogy már februártól 
megtehetjük!!!!Nagyon örülök neki!! 
Köszönöm , hogy itt lehettem!!!!” 
 

Újiráz 
Lakosok száma: 530 
Az esemény idıpontja: 2010.12.08 
Helyszín: Mővelıdési Ház 
Helybéli ismeretszerzık száma: 3 fı  
Segítı önkéntesek száma: 2 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a GOP 3.1.1-es projektjének oktatási kötelezettségének keretén belül került sor. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Jól éreztem magam a délután folyamán. Nagyon köszönöm a lehetıséget, hogy megismerhettem az internetet. 
Nagyon tetszik az internet. 
Biztosan használni fogom. 
Üdvözlettel: T. Gné 
Újirázról” 
 

Bihartorda 
Lakosok száma: 913 
Az esemény idıpontja: 2010.12.09 
Helyszín: Népház  
Helybéli ismeretszerzık száma: 12 fı  
Segítı önkéntesek száma: 2 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a GOP 3.1.1-es projektjének oktatási kötelezettségének keretén belül került sor. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„A mai napon másodjára veszek részt a DHP szervezésében számítógépes továbbképzésen . Értékes dolgokra 
hívták  fel figyelmünket. A tv -vel kapcsolatosan érdekesek voltak a felvételrıl és visszajátszásról tartott 
bemutatók. A rendezvény több érdeklıdıt érdemelt volna. Az elıadók igazán lelkiismeretesen tájékoztattak 
minket az internet újdonságairól is.  
Bihartordáról: Cs. I.” 
„Kedves Margó és Karcsi! 
 
Köszönjük, hogy itt voltatok! 
Sok jó tanácsot adtatok! 
IWIW címet nyitottatok! 
Hangot is csináltatok! 
 
DE MOST MÁR INTERNET VONALAT ADJATOK!!! 
 
                        Bihartordáról: P. Iné” 
 

Villány 
Lakosok száma: 2467 
Az esemény idıpontja: 2010.12.11 
Helyszín: Mővelıdési Ház  
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Helybéli ismeretszerzık száma: 2 fı  
Segítı önkéntesek száma: 5 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Berekböszörmény 
Lakosok száma: 1707 
Az esemény idıpontja: 2010.12.14 
Helyszín: Faluház  
Helybéli ismeretszerzık száma: 4 fı  
Segítı önkéntesek száma: 2 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a GOP 3.1.1-es projektjének oktatási kötelezettségének keretén belül került sor. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Kedves Hidászok! 
Tartalmas, számomra sikeres délutánt élt át velem az "oktatóm". Kicsi de nagyon lelkes volt a csapat. Köszönjük 
a lehetıséget, szeretnénk, ha másik szervezéssel megismételhetnénk. Szeretettel várjuk Önöket. Tisztelettel: D. 
Sné.  ui. Cserébe egy szép falumúzeumi kiállítást ajánlok fel.” 
„Tisztelt Digitális Hid Szervezıi, Létrehozói ! 
 A berekböszörményi csoport nevében tisztelettel megköszönmöm, hogy elhozták ezt a nagyon hasznos 
programot . Köszönjük Gacsályiné Békési Margit és munkatársa lelkiismeretes, mindenre kiterjedı munkáját.  
Sajnáljuk, hogy a rendezvény idıpontja nem a legszerencsésebb volt., ilyenkor már mindenki a karácsonyi 
elıkészületekkel van elfoglalva. 
Tisztelettel kérjük Önöket, ha lehetıségük lesz ujra hozzák el  Internettel az Egyenlı Esélyekért Programot. A 
szervezési feladatot vállaljuk. 
További munkájukhoz sok sikert kívánunk.  
Tisztelettel: P. I.” 
 

Magyarhomorog 
Lakosok száma: 832 
Az esemény idıpontja: 2010.12.15 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal  
Helybéli ismeretszerzık száma: 15 fı  
Segítı önkéntesek száma: 2 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a GOP 3.1.1-es projektjének oktatási kötelezettségének keretén belül került sor. 
 

Vekerd 
Lakosok száma: 119 
Az esemény idıpontja: 2010.12.16 
Helyszín: Klubhelyiség  
Helybéli ismeretszerzık száma: 7 fı  
Segítı önkéntesek száma: 2 fı (Magyar Telekom munkatárs) 
Megjegyzés: A rendezvényre a GOP 3.1.1-es projektjének oktatási kötelezettségének keretén belül került sor. 
 
Néhány vélemény az eseményrıl: 
„Szép jó napot mindenkinek, ma volt az internet oktatás itt a Vekerd településen, nagyon megvoltam vele 
elégedve, nagyon felkészültek és segítıkészek voltak, akiknek itt szeretnék köszönetet mondani is. 
Csak azt a sajnálatos hírt közölték velünk,hogy  csak február elején lehet a szolgáltatást igénybevenni:(Nincs rá 
valami megoldás,hogy hamarabb lehetıség legyen a szolgáltatás igénybevételéhez??Karácsonyra nagyon jó lett 
volna.” 


