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A 100-on túl



Ezzel a kiadvánnyal köszönjük
meg mindazok munkáját, 
lelkesedését, támogatását, 
akik hozzájárultak, hogy a 
Digitális Híd kistelepüléseken 
program eljuthasson a 100. 
rendezvényig. Köszönjük! 

Digitális megosztottságnak nevezzük a korunk társadalmában kialakult azon információs 
lehetőség-különbséget, mely az informatikai lehetőségekhez (területi elhelyezkedés, szociális vagy 
egyéb szempont miatt) különféleképpen hozzáférő rétegek között alakul ki.

A Magyar Telekom, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásával összhangban, 
törekszik az információs és kommunikációs technológia elterjedésében rejlő negatív következ-
mények leküzdésére, és a pozitív hatások elősegítésére. Korunk gazdasági fejlődéséhez elenged-
hetetlen az információs és kommunikációs technológiához történő hozzáférés. A társadalmi 
élet kulcsa, a kommunikáció átformálódása pedig elengedhetetlenné teszi az új technológiák, 
lehetőségek megismerését. A jobb kommunikációs lehetőségekkel tehát az egyének összekapcso-
lását, a társadalom összekovácsolását tesszük lehetővé.

A Magyar Telekom Digitális Híd kezdeményezésének célja, hogy megismertessük az információs 
és kommunikációs technológia lehetőségeit azokon a területeken, ahol a digitális különbség jelen 
van, és idővel szakadékká mélyülhet.

A kezdeményezés részét képező Digitális Híd Kistelepüléseken program fő fókuszpontjai a 
kistelepülések, ahol az információs és kommunikációs felzárkózás elősegítheti a helyi és regionális 
fejlődést. A Digitális Híd Kistelepüléseken eseményekkel célunk a kistelepüléseken élők számára 
nyújtott hatékony, egyénre szabott ismeretterjesztés, a személyre szabott segítségnyújtás.
A társadalom kommunikációjának elősegítése, amellyel az egyének, családok, közösségek és 
szervezetek életét segíthetjük, a jövőt elérhetőbbé és emberibbé tehetjük.

100. rendezvényhez ért a négy éve indult Digitális Híd Kistelepüléseken program. A jubileumi 
esemény megrendezésére 2008. július 23-án Bakonszegen került sor, Novák Péter énekes, színész, 
koreográfus részvételével.

A választás azért esett pont Bakonszegre, mert a program 2004-es indulásakor is ez a kistelepülés 
adott otthont az eseménynek. Az itt szerzett tapasztalatok és élmények alapján a Magyar Telekom 
önkéntesei számára nyilvánvalóvá vált, hogy a programot folytatni kell, és minél több kistelepülésre 
kell elvinni a világháló használatának lehetőségét.

A bakonszegiek ismét nagy örömmel fogadták az önkénteseket. Sokan most léptek fel először a 
világhálóra, és lelkesen figyeltek a kollégák és Novák Péter instrukcióira. A jubileumi programot 
vetélkedő, nyeremények, és egy óriási torta színesítette.
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Helyszínek
1. Bákonszeg
2. Gyöngyössolymos
3. Tarcal
4. Vajszló
5. Bárdudvarnok

6. Tiszabercel
7. Badacsonytomaj
8. Tószeg
9. Tarcal (2. alkalom)
10. Kerekegyháza

Néhány vélemény…

Bakonszeg
  Köszönjük szépen a lehetőséget! Az Internetet vállalkozásunk fenntartásához elengedhetetlen 
fontosságúnak tartjuk. E nyílt bemutatót szeretettel fogadtuk, bő információt kaptunk kérdéseinkre. 
Ez A JÖVŐ!
  Köszönjük a lehetőséget, nagyon jó volt megcsodálni korunk vívmányát, az INTERNETET.
  Nagyon örülök, hogy 73 évesen ilyet is láthatok itt, Bakonszegen. A technika nekem nagyon új és 
érdekes. Köszönöm, hogy elhozták nekünk bemutatni.
  A mai rendezvény megerősített abban, hogy kortól függetlenül igényt tartanak az emberek az Inter-
net nyújtotta szolgáltatásokra. Olyan, mint egy jó játék: 3-99 éves korig ajánlott, mellékhatás nincs.

Vajszló
  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…

Bárdudvarnok
  Rendkívül érdekes és tanulságos volt számomra a bemutató. Köszönöm a részletes és “szellemi 
képességeimhez” igazított tájékoztatást, a nagy türelmet és barátságos légkört.

Tiszabercel
  Nagyon jó ötletnek tartom, hogy egy kis falu részére lehetővé tesznek egy ilyen lehetőséget. 
Nekem nagyon tetszett.
  Köszönjük ezt a kivételes lehetőséget és az értékes szakmai felvilágosítást. Külön köszönet a 
barátságos segítségnyújtásért.

Kerekegyháza

Tószeg

Badacsonytomaj

Tiszabercel

Bárdudvarnok

Vajszló

Tarcal

Gyöngyössolymos

Bakonszeg
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  Nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy munkánk elvégzéséhez már biztosított Internet hoz-
záférést ezentúl hasznosítani tudjuk az itt kapott információk segítségével. Köszönjük szépen 
segítőkész munkájukat.

Badacsonytomaj
  Szuper volt Internetezni! Honfoglalóztam egy jót!
  A csigám nyert, örülök neki. Köszönöm!

Tószeg
  Nagyon jó ötletnek tartom a programot, hasznos információkat kaptam gyakorlott 
internetezőként is.
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Néhány vélemény…

Buj
  Ez aztán a gyorsaság! Nem akadozik a letöltés, gyors, ez a jövő internetezéséhez fontos tényező. 
Élmény volt a laptopok használata a gyerekeknek.

Lánycsók
  Nem volt rossz! Tetszett mert gyors volt az internet! Megtudtam az internet kapcsolatokról 1-2 
dolgot az adsl csomagokról ami érdekelt mert szeretnék otthonra is internetet!!!

Juta
  Én otthon gprs-es internetet használok de most kipróbáltam az adsl-t és sokkal gyorsabb és 
ez arra is jó, hogy akár többen is internetezhetnek egyszerre, és több dolgot is lehet csinálni 
egyszerre,és ez nagyon tetszett.

Pellérd
  A rendezvény nagyon tetszet jó sok volt az ajándék egy ADSL vonalon 5 db számítógép volt mi 
még észre se vettük, hogy lelassulna az internet. Köszönjük szépen az internetezést nagyon jó 
volt és sok mindenre megtanítottak minket, amire az iskolában nem volt hajlandó a tanár, például: 
interneten keresés.

Balatonszemes
  Kipróbáltuk az adsl nyújtotta lehetőségeket. Szeretném, ha otthon is lenne ilyen vonalunk. Az 
előnye, hogy bármikor, bármit, gyorsan meg lehet nézni.

Bököny
  Jó volt, csak kevés a gép. Mondja itt a néni, hogy máskor négy gépet hoznak, de én mondom, 
hogy sok a gyerek.

Lesenceistvánd
  Engedje meg, hogy a település polgárai valamint jómagam nevében megköszönjem a falunapi 
rendezvényünkön való magas színvonalú és nagyon pozitív munkáját, munkájukat …(sajnálom, 
hogy nem lehettem aktív résztvevő). Kérem, tolmácsolja jókívánságaimat a szervezésben résztvevő 
kollégáinak. Amennyiben a jövőben is lesz valamilyen hasonló rendezvényük, mi mindig szívesen 
látjuk Önöket, és az Önök vállalatát. A további munkájához kívánok sok sikert, szerencsét és 
boldog ságot.

Girincs

Dédestapolcsány Bodrogkeresztúr
Halmaj

Hortobágy

Levelek

Tiszakürt
Cibakháza

Apagy

Csákánydoroszló

Sopronkövesd

Badacsonytördemic

Bakonyszombathely

Ácsteszér

Királyegyháza

Zselicszentpál

Görcsöny

Hetes

Hejőbába

Lesenceistvánd

Bököny

Lesencetomaj

Fényeslitke

Balatonszemes

Pellérd

Juta

Lánycsók

Buj

Nyíracsád

Helyszínek
1. Buj
2. Lánycsók
3. Juta
4. Pellérd
5. Balatonszemes

11. Hetes
12. Görcsöny
13. Zselicszentpál
14. Királyegyháza
15. Bakonyszombathely

21. Nyíracsád
22. Cibakháza
23. Tiszakürt
24. Levelek
25. Hortobágy

6. Fényeslitke
7. Lesencetomaj
8. Bököny
9. Lesenceistvánd
10. Hejőbába

16. Ácsteszér
17. Badacsonytördemic
18. Sopronkövesd
19. Csákánydoroszló
20. Apagy

26. Halmaj
27. Bodrogkeresztúr
28. Dédestapolcsány
29. Girincs
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Bodrogkeresztúr
  Örülünk, hogy részt vehettünk, és nagyon tetszett. Ha ismét lehetőség nyílik rá, akkor mind-
enképp újból ellátogatunk hasonló TCOM rendezvényre.

Dédestapolcsány
  Véleményem szerint a Digitális híd egy remek lehetőség arra, hogy valaki megismerhesse az 
ADSL lehetőségeit, illetve gyorsaságát. Hiszen ha valaki a TV-ben nézi meg a reklámot egyrészt 
vagy nem is figyel rá másrészt nem érti igazán mit akar az ADSL. Egy ilyen Digitális híd nagyobb 
lehetőséget ad arra, hogy lássuk mire képes is ez az új internet.
  A rendezvényt nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Gyakrabban kellene hasonló bemu-
tatókat tartani, mert sokan vagyunk, akik nem minden esetben tudunk a technika fejlődéséről, a 
lehetőségekről. Az ADSL gyorsasága hihetetlen, meglepő. Gratulálok az ötlethez!

Zselicszentpál
  Csókolom. Én a S. Gábornál internetezem a S. Györgynek és K. Zsuzsannának a fia . Itt van a 
Todzsi meg a Nizel. és nagyon jó de nem akarunk hazamenni de kell a póló meg a sapka meg a 
nadrág meg a sál meg a cipő meg a zokni meg a telefon meg a biciklit meg a számítógépet.

Bakonyszombathely
  Nagyon tetszett!  Érdekes volt a verseny, sok tapasztalathoz jutottam. Remélem lesz még alkalom 
hasonló foglalkozásra.
  Szerintem nagyon jó volt. Lehetne többször ilyen. Be lehetne vezetni szakkörös foglalkozásnak. 
Remélem lesz még ilyen alkalom. Nagyon tetszett! Csak kár, hogy ilyen rövid ideig tartott. Még 
több órán át neteztem volna.
  Nagyon tetszett, a legjobb a letöltés volt, mert megszereztem a Harry Potter 6 könyvet.

Badacsonytördemic
  A tájékoztatást jónak találom K. Á. nagyon türelmes volt, valójában mindent megmutatott amivel 
megkedvelteti az internetezést. Köszönöm!

Csákánydoroszló
  Nagyon tetszett az ADSL gyorsasága. Ilyen sebesség mellet már tényleg élvezetes az internetezés.
  Nagyon király! Főleg a gyorsaság! Remélem minél hamarabb bekötik a kultúrházba.
  Király! Marha gyors!

Nyíracsád
  Nagyon megörültem, hogy találkoztam az internet adta lehetőségekkel. Mivel az érdeklődésem 
igen széleskörű szeretnék beszerezni magamnak egy számítógépet , hogy a tudásomat tovább fej-
lesszem. Egy biztos, hogy az internet a tudás fejlesztésének fontos eszköze minden korosztálynál.
  Örülök, hogy nálunk is elérhető már az internet. A szobánkba hozza az egész világot.
  Nagyon örültem, hogy lehetőségem nyílt megismerni ezt az új információs lehetőséget. A pro-
gram gyorsasága, a munkatársak felkészültsége maximális volt.

Levelek
  Nagyon remek lehetőség az internet megismerésére, amit jó kihasználni. Számomra jó lehetőség, 
hogy megrendeljem a szolgáltatást és pontosan megtudom kérdezni a részleteket is.

Hortobágy
  Ez a rendezvény, szerintem nagyon jó lehetőség a fiataloknak, vagy bárkinek! És jó lenne, ha 
többször lenne ilyen!
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Néhány vélemény…

Báta
  Nagyon tetszett nekem ez a program, jó volt, és a játékban is sok ajándékot nyertem! Sokat 
szoktam a barátnőmnél internetezni, ezért is ment ilyen jól! Sziasztok!!!

Kenderes
  Ez egy nagyon jó ötlet. Tetszett, amit mutattak, hogy a rádió és tv műsorokat vissza lehet keresni. 
Nagyon hasznos. Ha jobban elterjed a lakosság körében, akkor még nagyobb érdeklődés és igény 
mutatkozik, hiszen ez a fejlődés útja. Örülök, hogy településünkön a könyvtárban rendezték meg 
ezt a bemutatót. Köszönjük a lakosság nevében.

Balatonederics
  Nagyon örülök, hogy megtanulhattam a kezdő lépéseket, és hozzá juthattam olyan eszperantó 
címhez is, amit eddig nem ismertem.

Hajduszovát
  Köszönöm szépen a megkeresésüket! Amit ebben az órában az internetről tájékoztatást kaptam, 
véleményem szerint a világ legcsodálatosabb dolga. Sikerült meggyőzniük, hogy mielőbb az 
internetezők táborához csatlakozzam.

Almásfüzítő
  Örömmel vettem a mai lehetőséget, az internettel való mélyebb ismeretek megszerzésére. 
Készültem a mai napra (házimunkámat átszerveztem) és kellemesen töltöttem el közel másfél órát 
a hozzáértő szakember társaságában, aki egykét „fogást” megmutatott, amit nem nekem kellett 

„kiizzadni”.
  Köszönöm a Magyar T-Com–nak ezt az ismertetőt. Én személy szerint kb. 1 hónapja rendeltem 
meg a szélessávú internetet. Idős ember vagyok, azt vallom, hogy az internet nekem ablak a külvilá-
gra. Nagyon élvezem a dolgot, mindig újabb és újabb dolgokat fedezek fel.

Gávavencsellő
  Ne felejtsd el elküldeni a képet. Ezt tanultam ma Tőled: van email címem. Kösz, hogy segítettél, 
Kati! Kösz a labdát, a csokit, a szíves együttműködést. Nagyon kedves vagy.
  Hello! A képet küldd el, légy oly kedves. Kösz a freemail címemet, kösz a labdát és a csokit, amit 
még nem kaptam meg. Megtanultam email-ezni a te segítségeddel. Jöjjetek máskor is. Szia majd 
még írok.

Hajdúszovát

Rajka

Bicsérd

Gégény

Vámosoroszi

Tanakajd

Pécsvárad

Mikóháza

Miszla

Tiszabezdéd

Egerszalók

Tiszakanyár

Gödre

Kék

Monostorapáti-
Taljándörögd

Tenk

Méra

Újléta

Almásfüzitő

Balatonederics

Kenderes

Kisnána

Báta

Jászkarajenő

Novajidrány

Gávavencsellő

Borjád
Paks-Dunakömlőd

Ba

Vasas

Gyöngyöspata

Helyszínek
1. Novajidrány
2. Jászkarajenő
3. Báta
4. Kisnána
5. Kenderes

11. Méra
12. Tenk
13. Monostorapáti-
Taliándörögd
14. Gávavencsellő

20. Paks-Dunakömlőd
21. Vasas
22. Miszla
23. Mikóháza
24. Pécsvárad

6. Balatonederics
7. Hajduszovát
8. Borjád
9. Almásfüzítő
10. Újléta

15. Kék
16. Gödre
17. Tiszakanyár
18. Egerszalók
19. Tiszabezdéd

25. Tanakajd
26. Vámosoroszi
27. Gyöngyöspata
28. Gégény
29. Bicsérd
30. Rajka
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  Nagyon jó, hogy van internetező lehetőség, egész nap itt vagyok! Üdv Csilla! Csááá!☺
  Ez a nap nagyon jó volt. Köszönet az egész csapatnak.

Kék
  Nagyon jó itt tölteni az időt. Sok a feladat. Szép tiszta a ház.
  Nagyon szuper a net. Jó volt a péntek délután. Kösz a lufit. ISMÉTLÉST KÉRÜNK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Remélem, emlékeztek rám. Viki vagyok Kékről. Az uncsimnak adtatok egy lufit. Kösz a segítséget. 
Jó volt a péntek. Így tovább. Aranyosak vagytok. PÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!☺

Gödre
  Nekem tetszet és örülök, hogy részt vehettem benne. Sikerült több ajándékot is nyernem! Itt volt 
a papám is. Ő most tanulja a gép kezelését. Ő is örült az én sikeremnek. Köszönjük a színvonalas 
tájékoztatást!!

Tiszabezdéd
  Részt vettem a rendezvényen és nekem nagyon tetszett, mert gyors volt az internet a falubelihez 
képest és minden könnyen elérhető volt. Valamint elég sok embernek nincs otthon net, így használ-
hatják azok is, akiknek nincs rá máshol lehetőség. Csak szerintem nagyon kevesen tudtak erről a 
rendezvényről.

Pécsvárad
  Ez nagyon jó volt. Van otthon is internet. És számítógépem.
  Szeretek internetezni, mert jó és sokat tanulok. a foci, és a kocsik érdekelnek.

Gégény
  Csókolom! Mikor tetszik legközelebb jönni? Jók a gépek! Jó lenne, ha minden héten tetszene 
jönni! Köszönjük. Csókolom!
  Nagyon élvezetes volt itt ez a pár óra gyors internet és emberek között lenni.
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Néhány vélemény…

Komoró
  Ez nagyon jó remélem máskor is tetszenek jönni bár nekünk nem engedik meg hogy ez az inter-
net legyen de azárt nagyon tetszik!!Szuper volt az ügyességi féle nagyon köszönjük és remélem 
meg tudom fűzni a szüleimet köszönöm!!
  Tetszett a mai nap de kellett volna még több gépet hozni. Tessenek majd máskor is jönni ,és 
várjuk önöket.

Sajópálfala
  Van otthon számítógépem, de a szüleim nem tudják megrendelni az ADSL-t

Nekézseny
  Nekünk nem lehet ADSL, mert azt mondták, hogy műszaki akadálya van. ☺
  Az iskolában van internet, de az nincs ilyen gyors.

Kapolcs
  Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy a lehetőséget biztosítottak nekünk a programok 
követésére interneten is.
  Nagyon jó volt Kapolcson az internetes vetélkedő. Remélem máskor is el tudok jönni. Köszönöm 
a jó játékot.
  Ej de jó hogy megnézhettük Kapolcson a menetrendeket!

Kapoly
  Nagyon örülök hogy ilyen lehetőség is van hogy az internet szolgáltatásait még azoknak is 
bemutatják akik mégcsak hallottak róla de sose próbálták ki. Az Interneten bármit megtudhatunk 
pillanatok alatt.

Törökkoppány
  Nagyon jó, hogy így száguld a net. Néztünk tesztet 6 megával megy. Végre a mi falunkból is lehet 
száguldozni. Szüleim gondolkodnak még, de talán rá tudom venni őket az otthoni internetre.

Somosmeggyes
  A lányomék vettek nekünk egy számítógépet, hogy tudjunk egymással levelezni, beszélgetni. 
Most ismerkedünk az internettel, a falunkban nem régóta van rá lehetőség. Nagyon jó és hasznos 
dolognak tartjuk.

Badacsonytomaj
Badacsonytördemic

Kék

Komoró

Győrtelek

Szentkirály

Nógrádmarcal

Kapolcs

Kömlőd

Kőszegszerdahely

Nekézseny
Kondó

Kerecsend

Sajópálfala

Szolnok

Piricse

KonyárEsztár
Álmosd

Székely

Encsencs
Nyírgelse

Kapoly
KányaSomogymeggyes

Törökkoppány

Helyszínek
1. Szolnok
2. Komoró
3. Nógrádmarcal
4. Badacsonytomaj
5. Szentkirály

11. Piricse
12. Kánya
13. Kerecsend
14. Kondó
15. Kapoly

21. Esztár
22. Székely
23. Badacsonytördemic
24. Kék
25. Encsencs

6. Sajópálfala
7. Győrtelek
8. Nekézseny
9. Kapolcs
10. Kömlőd

16. Törökkoppány
17. Somogymeggyes
18. Kőszegszerdahely
19. Kanyár
20. Álmosd

26. Nyírgelse
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  Nagyon jó volt az előadás, nagy szakértelemmel rendelkeztek az előadók. Sok hasznos in-
formációval szolgáltak az embereknek.

Esztár
  Cs. L. vagyok! Nagyon örülök az ajándéknak, és annak is hogy ma egy kis hangulatot hoztak 
Esztárba. Ez sokat jelent nekünk. Mégegyszer köszönöm! Remélem jövőre is találkozunk!
  Sziasztok nagyon jó volt a vetélkedő nagyon jól éreztem magam!!!!! és sok szeretettel várom 
megint!!!!

Kék
  Nagyon jól éreztem magam !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nagyon.nagyon örültem ennek a napnak !!!!!!!!!!!!!

Encsencs
  Nagyon jól éreztem magamat. Remélem, hogy lesz még több ilyen. Nagyon sokat nevettünk, és 
játszottunk.
  Nagyon jól éreztem magam, de azért szerettem volna első lenni. Nagyon tetszett az ajándék. 
Remélem máskor is lesz ilyen vetélkedő, akkor már biztos, hogy első leszek.
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Digitális Híd rendezvények

Néhány vélemény…

Nagyrév
  Nagyon jó volt a vetélkedő és gyors a net!
  Hello! Nekem nagyon tetszet ez a kis bemutató ebből megértettük az internet használatát. 
Nekem a vetélkedő tetszet a legjobban. Szerintem nem lesz több ilyen lehetőség az életben én 
nagyon jól éreztem magam. Köszönöm hogy itt lehettem!!!!!
  Hello nagyon jó volt ez a nap s̋ok hasznos oldal nevét tudtam meg ami akár segithet a tanulás-
ban is. A vetélkedő tetszet a legjobban ; abbol is szerintem szolhatók mindenki nevében sokat 
tanultunk köszönöm -köszönjűk ezt a napot̆ !!!!!!!!!!!!  

Szabolcsbáka:
  Nagyon jó hogy megismerheük a sávszéleséget és a vezeték nélküli hálózat világát. És nagyon 
sok tapasztalattal távoztunk érdemes volt ideje jönni.
  Érdemes volt eljönni! legközelebb is eljövök!

Bakonszeg (100.):
  A 4S és a 7S csapat nevében nagyon köszönjük a 100. digitális napot!!
  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.

Bakonszeg

Akasztó

Szabolcsbáka

Nagyrév

Piricse

Helyszínek
1. Piricse
2. Akasztó
3. Nagyrév
4. Szabolcsbáka
5. Bakonszeg (100.)
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Iván Sándor

Jacsó József

Jerger Klára

Kalmár László

Kéri Krisztián

Kiss Dezső

Kiss László

Kóródy Judit

Koroknai Imre

Kovács András

Kovács Attila

Kovács Tamás

Kozma Attila

Köhler Ákos

Krakkó Tamás

Kurucz Imre

Laboda István

Lénárt Miklós

Lipóczi Tamás

Andrási Zoltán

Balla Béla

Balogh Imre

Bana József

Barna Árpád

Barna István

Beke Sándor

Benkei Róbert

Bíró Ferenc

Bognár Sándor

Bukicsné Nagy Zsuzsanna

Christopher Mattheisen

Császár Szilveszter

Császi Attila

Csige Sándor

Deák István

Deák István

Deres Attila

Dezső Zoltán

Magyar Péter

Majer Imre

Majláth Gábor

Majoros Miklós

Makai Judit

Makszin István

Manner István

Maradi István

Metzné Parlagi Alexandra

Mezei Aurél

Mokos Katalin

Nagy Ferenc

Nagy Gábor

Nagy Károly

Nagy László

Németh Balázs

Novák Zsolt

Ónodi István

Durst Csaba

Éliás István

Farkas Elizabet

Fekete János

Fekete Zoltán

Földvári Róbert

Gacsályiné  Békési Margit

Galántai László

Göncsi Imre

Halász Andrea

Hegedüs József

Hocza Ferenc

Hoffmann András

Horváth Ákos

Horváth Jenő

Horváth Kristóf

Hunyadi László

Hutka László

Orgován Zoltán

Papp Olivér

Parádi Zoltán

Patona Győző

Paulik Attila

Pete Gábor

Peter Janeck

Petrás László

Pintér Zoltán

Polefkó István

Serfőző Attila

Simon József

Simó György

Somorjai Éva

Szabó Tibor

Szalóki János

Szedlák Gábor

Szemes Attila

Szepesi Endre

Szomolányi Katalin

Szőcs Gábor

Szögi Tibor

Szűcs Viktor

Takács László

Teiszler Ferenc

Tóth Beáta

Tóth Csaba

Tóth Endre

Trebbin Zoltán

Tüske László

Váradi Sándor

Varga István

Varga István 2

Vastag Gábor

Virág István

Wolf István

A Digitális Híd eddigi rendezvényein 
közreműködött Magyar Telekom  önkéntesek

Hajdúszovát

Kerekegyháza

Tószeg

Badacsonytomaj

Tiszabercel

Bárdudvarnok

Vajszló

Tarcal

Gyöngyössolymos

Bakonszeg

Girincs

Dédestapolcsány Bodrogkeresztúr
Halmaj

Hortobágy

á

Levelek

Tiszakürt

Cibakháza

Apagy

Csákánydoroszló

Sopronkövesd

Badacsonytördemic

Bakonyszombathely
Ñcsteszér

Királyegyháza

Zselicszentpál

Görcsöny

Hetes

Hejőbába

Lesenceistvánd

Bököny

Lesencetomaj

Fényeslitke

Balatonszemes

Pellérd

Juta

Lánycsók

Buj

Rajka

Bicsérd

Gégény

Vámosoroszi

Tanakajd

Pécsvárad

Mikóháza

Miszla

Tiszabezdéd

Egerszalók

Tiszakanyár

Gödre

Kék

Monostorapáti-
Taljándörögd

Tenk

Méra

Újléta

Almásfüzitő

Balatonederics

Kenderes

Kisnána

Báta

Jászkarajenő

Novajidrány

Gávavencsellő

Borjád

Paks-Dunakömlőd

Ba

Vasas

Komoró

Győrtelek

Szentkirály

Nógrádmarcal

Kapolcs

Kömlőd

Kőszegszerdahely

Nekézseny Kondó

Gyöngyöspata

Kerecsend

Sajópálfala

Szolnok

Nyíracsád

Piricse

Konyár
Esztár

Ñlmosd

Székely

Encsencs
Nyírgelse

Kapoly

KányaSomogymeggyes Akasztó

Törökkoppány

Szabolcsbáka

Nagyrév


