Digitális szakadék
áthidalása programhelyszínek – 2005
Buj
Lakosok száma: 2520
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. június 06. (hétfő)
Helyszín: Általános Iskola
Helybéli ismeretszerzők száma: 40 fő
Segítő önkéntesek száma: 7 fő (Magyar Telekom munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
"Nagyon tetszik, máskor is lehetne, jó gyorsak a gépek, ez tetszik benne, mert nem kell sokat várni." (R.R.)
"Ezek jobbak, mint amik a Számtech-teremben vannak, mert gyorsak és színesebbek. Jöjjenek máskor is!" (F.A.)
"Király, jó, fantasztikus." (K.J.)
"Jó, érdekes. Az a baj, hogy csak egy napig vannak itt." (F.D.)
"Ez aztán a gyorsaság! Nem akadozik a letöltés, gyors, ez a jövő internetezéséhez fontos tényező. Élmény volt a laptopok
használata a gyerekeknek."

Lánycsók
Lakosok száma: 2668
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. június 11. (szombat)
Helyszín: Könyvtár
Helybéli ismeretszerzők száma: 8 fő
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (Magyar Telekom munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
"Ezúton köszönöm a helyi könyvtárba kitelepült kollegák, maximálisan pozitív hozzáállását a kérdéseimmel szemben. Sokat
tanultam...,és kívánok még sok-sok ilyen kitelepülést, mely ösztönző hatással bír a lakosság, internethasználatának
megismerésében" (Cs.G.)
"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
Lakosok száma: 1187
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság, szolgáltatás
Az esemény időpontja: 2005. június 13. (hétfő)
Helyszín: Művelődési Ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 3 fő
Segítő önkéntesek száma: 4 fő (Magyar Telekom munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
Tisztelt Telekom!
"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.” üdv: Sz. A.

Pellérd
Lakosok száma: 1722
Foglalkoztatottság: ipar, szolgáltatás, mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. június 18. (szombat)
Helyszín: Művelődési Ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 23 fő
Segítő önkéntesek száma: 6 fő (Magyar Telekom munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
"Szerintem jó volt és gyors is." (G.P.)
"A játékok nagyon jók. Az internetünk kicsit lassú de sokat használom. biliárdoztunk és csocsóztunk a barátommal húztunk
kötelet 2-szer nyertünk a rendezvény szuper." (M.)
"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." (S.P.).
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Balatonszemes
Lakosok száma: 1699
Foglalkoztatottság: vendéglátás, szolgáltatás, mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. június 24. (péntek)
Helyszín: Művelődési Ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 15 fő
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (Magyar Telekom munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
„Középiskolás diákként van lehetőségem internet használatra. Az internetet több dologra használom: levelezés, játék,
érdekességek keresése. A rendezvényt jó ötletnek tartom!” Anna
„Kipróbáltuk az adsl nyújtotta lehetőségeket. Szeretném, ha otthon is lenne ilyen vonalunk. Az előnye, hogy bármikor, bármit,
gyorsan meg lehet nézni.” (T.Z.)
„Otthon van gépünk, amit nem sokára fejlesztünk, így a közeljövőben ezen is lesz internet. Remélem minél előbb.” (B.B.)

Fényeslitke
Lakosok száma: 2444
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. július 01. (péntek)
Helyszín: Teleház
Helybéli ismeretszerzők száma: 10 fő
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (Magyar Telekom munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
„A bemutatón használt internet szolgáltató rendszer jóval nagyobb sebességű mint már üzemelő rádiós internet szolgáltató
rendszeré.”

Lesencetomaj
Lakosok száma: 1121
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság, idegenforgalom
Az esemény időpontja: 2005. július 09. (szombat)
Helyszín: Kultúrház
Helybéli ismeretszerzők száma: 30 fő
Segítő önkéntesek száma: 6 fő (Magyar Telekom munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
"Nagyon jó volt és hasznos, köszönjük a lehetőséget."(G.T. és N.F.)
"Szuper volt, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget." (M.A.)
"Nagyon tetszett, mert nagyon hasznos dolgokat tudhattam meg, köszönöm a lehetőséget." (Sz.P.F.)
"Nagyon tetszett, szeretném, ha jövőre visszajönnének." (Sz.P.L.)
"Nagyon jó volt. A játék izgalmas volt, sok mindent kipróbáltunk." (P.H,R.M.,Sz.A.)
"Könnyű volt a verseny, élveztük. Csak így tovább!!! Pussz” (Sz.és D.)

Bököny
Lakosok száma: 3299
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. július 15. (péntek)
Helyszín: Művelődési Ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 30 fő
Segítő önkéntesek száma: 7 fő (Magyar Telekom munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
"Nagyon tetszett az internetezés" (V.B.)
"Nagyon tetszett. Igazán segítőkész munkatársak voltak itt. Minden kérdésemre részletesen és bőven kifejtett választ kaptam!"
(V.J.)
"Nagyon szuper volt, máskor is jöhetne a T-Com." (A. és F.)
"Nagyon szuper volt a verseny. Harmadikak lettünk, 3 kicsi + egy nagy." (Sz.P.+3 kicsi)
"Tessenek jönni máskor is. Nagyon jó volt."(S.)
"Jó volt, csak kevés a gép. Mondja itt a néni, hogy máskor négy gépet hoznak, de én mondom, hogy sok a gyerek."(T.Sz.)
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Lesenceistvánd
Lakosok száma: 939
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság, idegenforgalom
Az esemény időpontja: 2005. augusztus 06. (szombat)
Helyszín: Kultúrház
Helybéli ismeretszerzők száma: 35 fő
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (Magyar Telekom munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
"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 boldogságot." (Polgármester)
"Köszönetünket fejezzük ki a számítógépes foglalkozást lebonyolító személyzetnek. Az egész foglalkozás során készségesen
rendelkezésünkre álltak, maximális segítséget nyújtottak." (M. család)
"Jó volt a net verseny, segítségével megtanultuk használni az internetes keresőprogramokat " (M.D., M.P.)
"Köszönjük, hogy itt lehettünk. A verseny mesés volt " (H.M., A., L.)
„Szerintem nagyon jó volt ez a rendezvény !!!!” (Ny.L.)

Hejőbába
Lakosok száma: 2000
Foglalkoztatottság: mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. augusztus 20. (szombat)
Helyszín: augusztus 20-i rendezvény
Helybéli ismeretszerzők száma: kb. 100 fő
Segítő önkéntesek száma: 5 fő (Magyar Telekom munkatárs)
Néhány vélemény az eseményről:
„A verseny nagyon jó volt, érdemes volt ide jönni. Az Internet nagyon hasznos szórakozni és komoly dolgokat lehet megoldani.”
Réka
„Jó volt!” Roland
„Nagyon jó volt!” Csaba
„Nagyon jó volt!” Dávid
„Jó volt!” Tamás
’”Szerintünk nagyon jó volt!!! Máskor is lehetne erre lehetőség. Igény az lenne rá”. Kati és Dia
„Nagyon jó volt!!” Attila és Alex

Hetes
Lakosok száma: 1141 fő
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. október 26.
Helyszín: Hetes Iskola
Helybéli ismeretszerzők száma: 20
Segítő önkéntesek száma: 5
Néhány vélemény az eseményről:
„A maguk internet csatlakoztatóját kértük, mert a szomszédunkban az egyik gyerek azt mondta, hogy maguk a legkiválóbbak.”
(A.)
„ Az iskolába szoktam használni, és szerintem nagyon jó, hogy kitalálták. Sokat nem használom. Sajnos sok időt vesz el, az hogy
a leveleket kell törölni. Ez ami nem tetszik.” (H. N.)

Görcsöny
Lakosok száma: 1741 fő
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. november 3.
Helyszín: Művelődési ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 3
Segítő önkéntesek száma: 4
Vélemény az eseményről:
„Ezen a napon sok hasznos információt megtudtam az internetről. Mire lehet használni (a chat-en és a játékokon kívül) és hogy
milyen jó dolog. Ezután biztosan javasolni fogom szüleimnek, hogy szerezzünk be otthonra mi is internetet.”
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Zselicszentpál
Lakosok száma: 1741 fő
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. november 3.
Helyszín: Művelődési ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 9
Segítő önkéntesek száma: 4
Néhány vélemény az eseményről:
„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.” (F.)
„Nagyon jó dolog az internet, csak kár hogy nekünk nincsen, de majd talán a Jézuska hozni fog.” (K.)
„Most használtam először az internetet, jó dolognak tartom. Otthon tudnám használni a tupperware termékek megtekintéséhez
és ismereteim bővítéséhez” (F.)
„Munkahelyemen sokat használom az internetet, sajnos otthon nincs. Jó dolognak tartom, sok hasznos információt találok
benne. Gyerekeim is használják az iskolában.” (R.)
„Nagyon jó volt.” (Ghe)
„Szeretek internetezni, iskolában használom, játszom és chat-elek rajta. Jó lenne otthon is.” (T.)

Királyegyháza
Lakosok száma: 1103
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. november 9.
Helyszín: Királyegyháza iskola
Helybéli ismeretszerzők száma: 28
Segítő önkéntesek száma: 4
Néhány vélemény az eseményről:
„Nagyon jó itt, mert sok mindent lehet nyerni. Nagyon jó mert sok mindent lehet találni.” (E.)
„Nagyon jó volt. Otthon nincs internetem megismerkedtem egy - két új dologgal.” (Kar)
„Nagyon jó volt , hogy itt voltak. Rengeteg mindent megtudtam az internetről.” (Alma)

Bakonyszombathely
Lakosok száma: 1509
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. október 27.
Helyszín: Kultúrház
Helybéli ismeretszerzők száma: 20
Segítő önkéntesek száma: 2
Néhány vélemény az eseményről:
„Nagyon tetszett. Szuper volt. Jó lenne még ilyet tartani.”
„Nagyon tetszett! Érdekes volt a verseny, sok tapasztalathoz jutottam. Remélem lesz még alkalom hasonló foglalkozásra.” (Cs. I.)
„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.” (J. Á.)
„Nagyon jól éreztem magam itt!”
„Nagyon jó volt. Igaz, hogy csak kis időre, de akkor is nagyon jó volt.” (S. G.)
„Nagyon tetszett, a legjobb a letöltés volt, mert megszereztem a Harry Potter 6 könyvet.” (L.)

Ácsteszér
Lakosok száma: 727
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság. ipar
Az esemény időpontja: 2005. október 28.
Helyszín: Polgármesteri hivatal, Nagyterem
Helybéli ismeretszerzők száma: 30
Segítő önkéntesek száma: 2
Néhány vélemény az eseményről:
„Jó volt nagyon tetszett a program.” (D.)
„Jó volt. Ha lehet máskor is jövünk.” (Á.)
„Jó volt megérte eljönni.” (H. R.)
„Nagyon köszönjük a bemutatót, nagyon tetszett.” (V. Gné.)
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„Nagyon király lehetne többször!” (G. S. J.)

Badacsonytördemic
Lakosok száma: 876
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság, idegenforgalom
Az esemény időpontja: 2005. december 5.
Helyszín: Teleház
Helybéli ismeretszerzők száma: 40
Segítő önkéntesek száma: 8
Néhány vélemény az eseményről:
„A tájékoztatást jónak találom K. Á. nagyon türelmes volt, valójában mindent megmutatott amivel megkedvelteti az internetezést.
Köszönöm!” (D.)
„A tájékoztatás számomra nagy élmény volt. Sok új dologgal találkoztam.” (K. Gyné)
„Köszönet a sokrétű és bő tájékoztatásért, segítségért!” (Sz.)
„Nekem nagyon tetszett ez a rendezvény a játék is nagyon jó ötlet volt.” (P. P.)
„Király volt!” (Cs.)
„Jó volt minden!” (Cs. J.)
„Izgalmas és tanulságos volt. Megtanultam hogy lehet megkeresni dolgokat.” (G. O.)
„Nagyon jó volt és tanulságos!” (N. Zs.)
„Köszönöm, hogy itt lehettem. Remélem legközelebb is lesz ilyen.” (K. F.)
„Szívesen jönnénk máskor is!” (S. L. és F.)

Sopronkövesd
Lakosok száma: 1175
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. december 17.
Helyszín: Polgármesteri hivatal
Helybéli ismeretszerzők száma: 10
Segítő önkéntesek száma: 2

Csákánydoroszló
Lakosok száma: 1810
Foglalkoztatottság: Ipar
Az esemény időpontja: 2005. szeptember 3.
Helyszín: Művelődési ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 15
Segítő önkéntesek száma: 2
Néhány vélemény az eseményről:
„Nagyon tetszett az ADSL gyorsasága. Ilyen sebesség mellet már tényleg élvezetes az internetezés.”
„Nekem ugyancsak tetszett. A sebesség sokat dob a netezés élményén,”
„Nagyon király! Főleg a gyorsaság! Remélem minél hamarabb bekötik a kultúrházba.”
„Király! Marha gyors!”
„Tényleg nagyon jó. Elviselném otthon is!”

Apagy
Lakosok száma: 2294
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. november 05.
Helyszín: Teleház
Helybéli ismeretszerzők száma: 10
Segítő önkéntesek száma: 5
Néhány vélemény az eseményről:
„Az ADSL internet elég gyors, otthonra is elfogadnám.”
„Az internet gyors volt. Kár, hogy otthon nem tudjuk igénybe venni ezt a szolgáltatást!”
„A testvéremmel nagyon jól éreztük magunkat!” (V. Zs. és G.)

Nyíracsád
Lakosok száma: 4069
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Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. november 06.
Helyszín: Művelődési ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 20
Segítő önkéntesek száma:5
Néhány vélemény az eseményről:
„Köszönöm a lehetőséget, hogy használhattam az internetet. Ritka, hogy ilyen gyors programot használhatok.”
„Az internet használat nagyon hasznos, különösen ilyen gyors programmal.” (N. Tné)
„Nagyon megörültem, hogy találkoztam az internet adta lehetőségekkel. Mivel az érdeklődésem igen széleskörű szeretnék
beszerezni magamnak egy számítógépet , hogy a tudásomat tovább fejlesszem. Egy biztos, hogy az internet a tudás
fejlesztésének fontos eszköze minden korosztálynál.” ( B.A. nyugdíjas tanító)
„ A bemutató nagyon tetszik, a munkatársak segítőkészsége maximális. A használatról meggyőzött, mi is rövid időn belül be
fogjuk köttetni.” (B. J.)
„Örülök, hogy nálunk is elérhető már az internet . A szobánkba hozza az egész világot.” (K. Jné)
„Nagyon örültem, hogy lehetőségem nyílt megismerni ezt az új információs lehetőséget. A program gyorsasága, a munkatársak
felkészültsége maximális volt.” (B. Iné)
„Nagyon érdekes ez a lehetőség. Sokat segít a tájékozódásban, és az ismeretek bővítésében.” (A. Jné)
„Köszönjük a lehetőséget , hogy megnézhettük mennyire gyorsan és könnyen lehet használni a netet, a gyorsasága hihetetlen.
Köszönettel:” (Tné T. A.)
„Köszönjük, hogy kipróbálhattuk az internetet!” (K. D.)

Cibakháza
Lakosok száma: 4605
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. november 26.
Helyszín: Művelődési ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 20
Segítő önkéntesek száma: 5
Néhány vélemény az eseményről:
„Az internet használat nagyon hasznos, különösen ilyen gyors programmal.”
„Gyorsabb az internet mint az iskolában.”
„Nagyon tetszet a rendezvény.”

Tiszakürt
Lakosok száma: 1581
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. december 3.
Helyszín: Művelődési ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 20
Segítő önkéntesek száma: 3
Néhány vélemény az eseményről:
„Jónak tartjuk a kezdeményezést.”
„Szerencse, hogy kevesen voltunk, így végig a gépnél ülhettem.”

Levelek
Lakosok száma: 2975
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. november 04.
Helyszín: Művelődési ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 20
Segítő önkéntesek száma: 5
Néhány vélemény az eseményről:
„Nagyon remek lehetőség az internet megismerésére, amit jó kihasználni. Számomra jó lehetőség, hogy megrendeljem a
szolgáltatást és pontosan megtudom kérdezni a részleteket is.”
„Nagyon jó gyors, és sok mindent meg lehet tudni, és minden jó dolog van benne amit akarok tudni. Mindenkinek ajánlom, aki
szereti az internetet.” (P. A.)
„Szerintem ez az internet gyorsabb és könnyebben kezelhető, kényelmesebb.” (K. P.)
„Jó nagyon, mert gyorsabb, nyitottabb és meg lehet tudni mindent a világról.” (K. B.)
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Hortobágy
Lakosok száma: 1705
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. szeptember 4.
Helyszín: Művelődési ház
Helybéli ismeretszerzők száma: 17
Segítő önkéntesek száma: 10
Néhány vélemény az eseményről:
„A keresett témához nem tudtak segítséget nyújtani, de más témában viszont sok segítséget kaptam az interneten keresztül!” (V.
L.)
„Ez a rendezvény, szerintem nagyon jó lehetőség a fiataloknak, vagy bárkinek! És jó lenne, ha többször lenne ilyen!” (K. V.)
„A TEAM felkészült volt, és járatos a feltett hálózati kérdésekben. Sok segítséget nyújtottak.”
„Nagyon jól éreztük magunkat, mert: bő volt a program, nagy lehetőség, akinek nincs internete, mert itt bátran megismerte.
Sokan álltak segítségünkre, köszönjük!” (V. F. és V. Sándor)
„Hasznos dolgot lehetett megtudni ezen az órán.” (N. Sz. T.)
„Végre valahára volt egy ilyen összejövetel is, ugye nagyon hiányzik nekünk Hortobágyon a NET.” (V. Z.)

Halmaj
Lakosok száma: 1943
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. augusztus 19.
Helyszín: Falunap
Helybéli ismeretszerzők száma: 30
Segítő önkéntesek száma: 4

Bodrogkeresztúr
Lakosok száma: 1286
Foglalkoztatottság: Borvidék
Az esemény időpontja: 2005. augusztus 13.
Helyszín: Sátor az iskola udvarán
Helybéli ismeretszerzők száma: 10
Segítő önkéntesek száma: 6
Néhány vélemény az eseményről:
„Igazán jó ötletnek tartom ezt a kezdeményezést! További jó munkát és sikereket!!”
Köszönjük szépen a lehetőséget a kipróbálásra és az információkat is. További jó munkát és sikereket kívánunk.” (Tné,
Szegedről)
„Örülünk, hogy részt vehettünk, és nagyon tetszett. Ha ismét lehetőség nyílik rá, akkor mindenképp újból ellátogatunk hasonló TCOM rendezvényre.” (A., P., G.)
„Nagyon élveztem, hogy eljöhettem erre az ADSL-es bemutatóra. Ha tehetem, máskor is ellátogatok egy ilyen bemutatóra.
Köszönöm, hogy itt lehettem!” (M. P.)

Dédestapolcsány
Lakosok száma: 1603
Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. október 17.
Helyszín: Dédesi vásár
Helybéli ismeretszerzők száma: 20
Segítő önkéntesek száma: 5
Néhány vélemény az eseményről:
„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 bemutatókat tartani, mert sokan vagyunk,
akik nem minden esetben tudunk a technika fejlődéséről, a lehetőségekről. Az ADSL gyorsasága hihetetlen, meglepő. Gratulálok
az ötlethez!” (polgármester)

Girincs
Lakosok száma: 836
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Foglalkoztatottság: Mezőgazdaság
Az esemény időpontja: 2005. szeptember 24.
Helyszín: Nyugdíjasház
Helybéli ismeretszerzők száma: 10
Segítő önkéntesek száma: 2
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