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Partereink írták rólunk: 
 
 

Oláh Vince alpolgármester - Tiszaszőlős: „… Az önkormányzatunknak régi vágya teljesült azzal, hogy 
önálló honlappal jelenhetett meg a világhálón. Szerintem ez már természetes elvárás még egy ilyen kis 
település esetén is. A korábbi próbálkozásaink (2 is!) nem hozták meg a vár eredményt, mert hiányzott a 
kellő támogatás és a szakértelem. Az ajánlatukat ezért fogadtuk el, külön értékelve azt a tényt, hogy a 
szerződés esetén konstruktívan álltak a kéréseinkhez, méltányos árat és feltételeket szabtak meg. Tetszett, 
hogy az ígért határidőre, gyorsan, az általunk biztosított "alapanyagból" megelégedésünkre elkészült a 
honlap. Értékeljük a naprakészséget, a gyors reagálást a feltöltésre …” 
 
Hevér Lászlóné jegyzőasszony - Detk: „... A weboldalt a vállalt időre elkészítette kérésünknek és 
igényeinknek megfelelően.  Az oldal készítése során folyamatosan együttműködtünk és az általa készített 
fotókkal tovább bővítette községünk látnivalóit. Pontos és precíz munkájának köszönhetően Detk község 
honlapja igényes, tetszetős formát kapott. A tőlünk kért információkat szinte azonnal beépítette a honlap 
anyagába, mely már az első dicsérő hozzászólást is megkapta. Fentieket figyelembe véve ajánlom minden 
érdeklődőnek, hogy településének honlapja elkészítésével és karbantartásával  bízza meg Juhász Péter 
informatikai menedzsert és munkatársait, mert esztétikus és igényes munkát nyújt megbízója számára, mely 
az olvasók  megelégedettségét eredményezi..” 
 
Dr. Zsiga Attila - Detk: Üzleti okokból önkormányzatok honlapjait látogatom. Meglepően igényes és jól 
kezelhető oldalakkal találkoztam. Gratulálok  az admin-nak és az önkormányzatnak. 
 
Szabó Zoltán jegyző – Andornaktálya: „… A weboldalt a vállalt határidőre elkészítette, amelynek során 
folyamatosan együttműködött önkormányzatunkkal, kéréseinket, igényeinket figyelembe vette. Ennek, 
valamint igényes munkájának köszönhetően sikerült egy tetszetős, szép formátumú oldalt, kezdőlapot, és 
kezelői felületet készíteni. A megküldött hír anyagokat, friss információkat 1-2 napon belül megjeleníti az 
oldalon, amely lehetővé teszi, hogy ezek mint "aktuális" anyagok legyenek közreadva. Fentieket figyelembe 
véve minden érdeklődő számára ajánlom, hogy a weblap elkészítésével és üzemeltetésével, frissítésével 
Juhász Pétert bízza meg, mert ez esetben megbízható, precíz munkára számíthat…” 
 
Veres Jánosné: - Detk: Tisztelt Polgármester Úr! Nagyon szép és igényes a honlapjuk. A képeket 
nézegetve megtetszet a falu és talán egy kitérőt meg is ér amikor az autópályán megyünk Pest felé. 
Úgy látom érdemes lesz megnézni a falut. Ritkán látni ilyen igényes és szép környezetet. Sok sikert 
a munkájához. 
 
 
 
  

 
 


