
Online vetélkedő az Internet Fiestán 

Mikolasek Zsófia 

17 csapat közreműködésével szervezte meg a 

megyei könyvtár az Internet Fiesta keretén belül 

azt az online vetélkedőt, mely március 22-én nagy 

izgalmak közepette zajlott. Sokféle kérdés 

szerepelt a vetélkedőben: volt keresés a  megyei 

könyvtár OPAC-jában és honlapján, 

természetesen ökos-kérdések, valamint irodalmi, 

műszaki, helyismereti feladatok is.  

Fél hatkor már minden csapat elkészült, nekünk 

csak javítani kellett. A 15 résztvevő település 

Vértesszőlős, Vértestolna, Aka, Ete, Neszmély, 

Csolnok, Tardos, Pilismarót, Gyermely, Súr, 

Bakonybánk, Mocsa, Máriahalom, Súr és Tarján 

voltak. Akadtak olyan községek is, ahonnan több 

csapat is nevezett. A versenyzők a könyvtárukért 

küzdöttek, a jutalmak ugyanis a kistelepülési 

szolgáltatóhelyekre kerülnek.  

 

Súr csapata 

1. helyezett: E-book olvasó + társasjátékcsomag 

Pilismarót, 1. csapat 

2. helyezett: E-book olvasó 

Gyermely csapata 

3. helyezett: társasjáték csomag 

Ete, 2. csapat 

Természetesen a résztvevőket nem csupán a 

jutalom motiválta. Őszintén remélem, hogy a 

programnak a böngészési, keresési technikák 

csiszolása mellett közösségteremtő, közösség 

összekovácsoló ereje is volt. 

Néhány vélemény a csapatoktól:  

„Nagyon jó volt! Bár kicsit gyorsan kellett dolgozni 
és ez nagyon nehéz nekünk!” – Bakonybánk 

„Izgalmas volt és sokrétű. 

Szükségünk volt az informatikai 

ismeretekre.” – Vértestolna  

„Nagy volt az iram, de pont elég volt a gondolkodási idő 

majdnem mindenhez, és nagyon sok témában kaptunk 

kérdéseket, volt amire nem találtuk a választ, de nekünk 

nagyon tetszett.” – Csolnok  

„Érdekes volt a kérdések összeállítása. 
Számítottunk több irodalmi jellegű 
kérdésre. Köszönjük a lehetőséget, 
jövőre is szívesen részt vennénk a 
versenyben.” – Pilismarót  

„Kiválóan fejleszti gyors szöveg-

értelmezésünket, gépírótudásunkat 

és lényegkiszűrésünket.” – 

Máriahalom  

„Nagyon jó, élveztük az egészet. 

Sokat tanultunk. Köszönjük a 

remek lehetőséget!” – Gyermely  

„Nagyon várjuk a következőt!” – Ete  

És végezetül Vértesszőlős csapata, akik versbe 

szedték véleményüket: 

Izgalmasan indult a 007-es,  

a James Bond jelszó nem vált be.  

De a könyvtárosok informatikusa,  

a Csaba, a Csaba,  

új jelszót dobott be. Yeaaaaaaah! 

 

Eltelt tíz perc, mire elindultunk,  

de gyorsak voltunk, mint a fény,  

életünk a könyvtár és az internet,  

itt Vértesszőlős peremén. Yeaaaaaaaaah!  

(A szöveg Majka rapjére énekelhető.) 


