
 
 

2006. helyszínek 
    
 

Novajidrány 
Lakosok száma: 1453 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.04.22. 
Helyszín: Művelődési ház 
Helybéli ismeretszerzők száma: 10 fő  
Segítő önkéntesek száma: 4 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Jászkarajenő 
Lakosok száma: 2992 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006. 05.24. 
Helyszín: Általános Iskola 
Helybéli ismeretszerzők száma: 16 fő  
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Báta 
Lakosok száma: 2031 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság, szolgáltatás 
Az esemény időpontja: 2006.05.25. 
Helyszín: Általános Iskola 
Helybéli ismeretszerzők száma: 14 fő 
Segítő önkéntesek száma: 3 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményről: 
 Nagyon tetszik az internet főleg az ADSL internet!!! 
 Nekem nincs otthon számítógépem, de születésnapomra kapok, úgyhogy nemsokára lesz!!! Szeretnék én is internetet 

otthonra!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 Nekem nagyon tetszet ez a számítástechnika foglalkozás. Remélem máskor is jönnek, mert nekem nagyon tetszett a 

verseny!!!! 
 Ez a program nagyon jó, gyors! Rövid idő alatt sok mindent meg lehet találni! Ma nyertem egy tollat, sapkát, pólót és egy 

jegyzettömböt! Intrenetezni nagyon szeretek, általában az iskolában szoktam. Az internet nagyon hasznos dolog, sok 
mindenre lehet használni! 

 Nincs internetünk, de nagyon tetszet. 
 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!!! 
 Kedves T-Com! Az internet hasznos dolog, mert mindent meglehet találni! 

 

Kisnána 
Lakosok száma: 1128 
Foglalkoztatottság: ipar, szolgáltatás, mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006. 05.26. 
Helyszín: Községi könyvtár 
Helybéli ismeretszerzők száma: 40ő  
Segítő önkéntesek száma: 3 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Kenderes 
Lakosok száma: 5300 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.06.07. 
Helyszín: Városi könyvtár 
Helybéli ismeretszerzők száma: 10 fő 
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményről: 
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 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 
Lakosok száma: 1125 
Foglalkoztatottság: idegenforgalom 
Az esemény időpontja: 2006.06.10. 
Helyszín: Művelődési Ház 
Helybéli ismeretszerzők száma: 3 fő  
Segítő önkéntesek száma: 2 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményről: 
 Nagyon örülök, hogy megtanulhattam a kezdő lépéseket, és hozzá juthattam olyan eszperantó címhez is, amit eddig nem 

ismertem. 
 Nagyon hasznos volt számomra a bemutató , és az oktatás, jó ötletnek tartom a bemutatót. Nagy csalódás volt, hogy csak 

kis létszámú érdeklődő volt. 
 

Hajduszovát 
Lakosok száma: 3200 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság,  
Az esemény időpontja: 2006.06.10. 
Helyszín: Teleház 
Helybéli ismeretszerzők száma: 30 fő  
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményről: 
 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. Tisztelettel: B. S.  
 A rendezvény hasznos volt, minden kérdésünkre kielégítő választ kaptunk. 

 

Borjád 
Lakosok száma: 436 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.06.14. 
Helyszín: Általános Iskola 
Helybéli ismeretszerzők száma: 6 fő  
Segítő önkéntesek száma: 2 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Almásfüzítő 
Lakosok száma: 2611 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság, ipar 
Az esemény időpontja: 2006.06.22. 
Helyszín: Petőfi Művelődési ház, Teleház 
Helybéli ismeretszerzők száma: 11 fő  
Segítő önkéntesek száma: 2 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményről: 
 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 egy-
két „fogást” megmutatott, amit nem nekem kellett „kiizzadni.”  

 Köszönöm a lehetőséget, amellyel többen is élhettek volna. (F. Jné. Nyugdíjas) 
 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 külvilágra. Nagyon élvezem a dolgot, mindig újabb és újabb 
dolgokat fedezek fel. 

 Köszönöm, hogy itt Almásfüzitőn is lehetővé tették ezt az elérést. (P. L. 67 éves nyugdíjas)  
 Köszönöm, hogy ezt az esélyt megadtátok nekünk, és eljöttetek ide, hogy megismerkedjünk az internettel. Nagyon 

köszönjük az ajándékokat. 
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 Jól éreztem magam ezen a rendezvényen, nagyon jók voltak a játékok, jó, hogy leírtam a kódot, már több mint 1 éve 

keresem. R. B. (8 éves vagyok).  
 Nagyon jó volt, köszönöm a T-Com-nak ezt az esélyt. Nagyon jók voltak a játékok és a lovas képek. 
 Nagyon király volt internetezni. Tetszettek az Interneten található játékok is. 

 

Újléta 
Lakosok száma: 1100 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.06.24. 
Helyszín: Önkormányzat étterme 
Helybéli ismeretszerzők száma: 12 fő  
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményről: 
 Nekem nagyon tetszett, mert nagyon gyors és széles sávon lehet netezni! Ajánlom mindenkinek, mert meg fogja nyerni a 

tetszését. Szerintem nagyon jó volt. 
 

Méra 
Lakosok száma: 1100 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.07.08. 
Helyszín: Sportpálya 
Helybéli ismeretszerzők száma: 20 fő  
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Tenk 
Lakosok száma: 1100 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.07.29. 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 
Helybéli ismeretszerzők száma: 100 fő  
Segítő önkéntesek száma: 2 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Monostorapáti-Taliándörögd 
Lakosok száma: 1155 
Foglalkoztatottság: ipar, idegenforgalom 
Az esemény időpontja: 2006.08.04.-05. 
Helyszín: Űrtávközlési központ, Taliándörögd 
Helybéli ismeretszerzők száma: 25 fő  
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Gávavencsellő 
Lakosok száma: 4000 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.09.16. 
Helyszín: Rakovszky Sámuel Általános Iskola 
Helybéli ismeretszerzők száma: 100 fő  
Segítő önkéntesek száma: 8 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményről: 
 Helló! 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.  
 Hello, jól éreztem magam a krumpli fesztiválon, szívesen várlak titeket legközelebb.  
 Sziasztok! Nagyon jól érzem magam a Krumpli fesztiválon! 
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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 
Lakosok száma: 2000 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.09.22. 
Helyszín: Ifjúsági Közösségi Ház 
Helybéli ismeretszerzők száma: 40 fő  
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményről: 
 Nagyon jó itt tölteni az időt. Sok a feladat. Szép tiszta a ház. 
 Ma nagyon jó volt az internetezés. Nagyon szeretném, ha máskor is jönnének.  
 Nagyon tetszett a délután. Jól éreztük magunkat, és jól szórakoztunk. És köszönjük az e-mailt.  
 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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 Tisztelt Cím! 

 2006. szeptember 22-én községünkben nyújtott egész napos ingyenes internetezési lehetőséget a "Digitális Híd Program". 
11.00 órától 18.00 óráig élvezhette a falu lakossága több korszerű számítógépen a szélessávú internet adta lehetőségeket. A 
Magyar Telekom munkatársai szakszerű segítséget nyújtottak az érdeklődőknek, egész nap állták a sarat. Köszönjük szépen a 
közreműködésüket. Köszönetünket fejezzük ki a Magyar Telekom-nak is, hogy Kék községet szemelte ki erre a napra 
programállomásnak. A jövőben is szívesen adunk otthont hasonló rendezvényeknek, és további sikeres munkát kívánunk P. 
Attilának és csapatának. 
Tisztelettel: Sz. L. faluház vezető Kék Község Önkormányzat 4515 Kék Kölcsey u. 9. 
 

Gödre 
Lakosok száma: 980 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.10.13. 
Helyszín: Ifjúsági Általános Iskola 
Helybéli ismeretszerzők száma: 20 fő  
Segítő önkéntesek száma: 2 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményről: 
 Köszönjük a lehetőséget. Otthon a nyílt internetet használjuk. 
 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!!  
 Nagyon tetszet és jó volt, mert gyorsan betöltött mindent, és ha lehetne még egyszer, hogy eljönnének. Köszönöm szépen 

az internetezést. 
 

Tiszakanyár 
Lakosok száma: 245 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.10.20. 
Helyszín: Művelődési ház 
Helybéli ismeretszerzők száma: 7 fő 
Segítő önkéntesek száma: 2 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményről: 
 Nagyon jól éreztem magam! Király volt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! csaó! 
 Nagyon jó volt itt internetezni!  
 Nagyon jó volt!!! Szeretném még folytatni. 
 Ez nagyon jó volt. Elvoltam, mint a befőtt. Kaptunk egy papírt is, amit kitöltöttünk. Ezzel nyerhettünk is. Én K. Gábor vagyok, 

szervusz!!!!!!  
 Jó, volt elvoltam, mint a befőtt, király legyen még pár ilyen.  
 Jó volt itt lenni. 
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Egerszalók 
Lakosok száma: 1988 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.10.20. 
Helyszín: Művelődési ház 
Helybéli ismeretszerzők száma: 20 fő 
Segítő önkéntesek száma 3 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Tiszabezdéd 
Lakosok száma: 2043 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.10.21. 
Helyszín: Polgálmesteri Hivatal, Házasságkötő terem 
Helybéli ismeretszerzők száma: 23 
Segítő önkéntesek száma: 6 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményről: 
 Bence vagyok. Nagyon jó volt itt. Nagyapámmal jöttem. Őt B. J.- nek hívják. Segítettem a gyerekeknek a honlapokat beírni. 

Csináltam email fiókot. Erről írok most. Üdvözlettel: Bence 
 Köszönöm szépen, nagyon jó volt ez a pár óra.  
 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 használhatják azok is, akiknek nincs rá máshol lehetőség. 
Csak szerintem nagyon kevesen tudtak erről a rendezvényről.  

 Köszönöm szépen nagyon jól telt el ez a pár óra. Nem bánnám, ha több ilyen alkalom lehetne még, én nagyon jól éreztem 
magam. Részemről nagyon jó volt a gépek nagyon jók és gyorsak voltak nagyon szépen köszönöm.  

 Nagyon örülünk, hogy a falunk bővült egy ilyen internet szolgáltatással is! A bemutatón is nagyon jól éreztük magunkat! 
Nagyon előnyös! Köszönjük! 

 

Paks - Dunakömlőd 
Lakosok száma: 2160 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.10.24. 
Helyszín: Ifjúsági Kultúrház 
Helybéli ismeretszerzők száma:35 fő  
Segítő önkéntesek száma: 3 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményről: 
 Jó dolog az internet. Éljen a TELEKOM! 
 Jó dolog az Internet, csak meg kell tanulni, mert ha jól használjuk sok információt kapunk nagyon gyorsan.  
 Az internet átszeli a világhálót és mindenről található rajta információ. 

 
 

Vasas 
Lakosok száma: 650 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.10.26. 
Helyszín: Ifjúsági Általános Iskola 
Helybéli ismeretszerzők száma: 8 fő  
Segítő önkéntesek száma: 2 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményről: 
 TETSZET EZ  A  RENDEZVÉNY. VAN INTERNETŰNK. 
 Tetszett, hogy itt voltam. 
 Tetszett ez az esemény, mert sokat tanultam. Otthon is van internet. 

 

Miszla 
Lakosok száma: 182 
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Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.11.02. 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Óvoda 
Helybéli ismeretszerzők száma: 2 fő  
Segítő önkéntesek száma: 3 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Mikóháza 
Lakosok száma: 599 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.11.15. 
Helyszín: Művelődési központ 
Helybéli ismeretszerzők száma: 12 fő  
Segítő önkéntesek száma: 4 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
 

Pécsvárad 
Lakosok száma: 4039 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.12.01. 
Helyszín: Általános Iskola 
Helybéli ismeretszerzők száma: 16 fő  
Segítő önkéntesek száma: 3 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 
Néhány vélemény az eseményről: 
 Tetszett ez a rendezvény. Nekünk nincs internetünk.  
 Nagyon tetszett ez a rendezvény. Nincs otthon internetem, de nagyon szeretnék.  
 Otthon sajnos nincs internetünk, de remélem lesz.  
 Ez nagyon jó volt. Van otthon is internet. És számítógépem.  
 Szeretek internetezni, mert jó és sokat tanulok. a foci, és a kocsik érdekelnek.  
 Tetszett a számitógépezés. 

 

Tanakajd 
Lakosok száma: 734 
Foglalkoztatottság: Ipar, Mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006. 12. 05. 
Helyszín: Művelődési Ház 
Helybéli ismeretszerzők száma: 10 fő  
Segítő önkéntesek száma: 1 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Vámosoroszi 
Lakosok száma: 560 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.12.07. 
Helyszín: Iskola 
Helybéli ismeretszerzők száma: 20 fő  
Segítő önkéntesek száma: 4 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Gyöngyöspata 
Lakosok száma: 2740 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.12. 07. 
Helyszín: Művelődési ház 
Helybéli ismeretszerzők száma: 10 fő  
Segítő önkéntesek száma: 3 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
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Gégény 
Lakosok száma: 2200 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.12.08. 
Helyszín:  
Helybéli ismeretszerzők száma: 20 fő  
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
Néhány vélemény az eseményről: 
 
 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. 

 

Bicsérd 
Lakosok száma: 920 
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.12.15. 
Helyszín: Faluház Bicsérd, Alkotmány tér 1. 
Helybéli ismeretszerzők száma: 18 fő  
Segítő önkéntesek száma: 4 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
 

Rajka 
Lakosok száma: 2663 
Foglalkoztatottság: Ipar, Mezőgazdaság 
Az esemény időpontja: 2006.12.27. 
Helyszín: Falu ház 
Helybéli ismeretszerzők száma: 2 fő  
Segítő önkéntesek száma: 1 fő (Magyar Telekom munkatárs) 
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