
Videokonferenciás vetélkedő 

Fink Noémi − Fink Jánosné 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is szerveztünk egy 

videokonferenciás vetélkedőt a községi 

könyvtárak számára. A téma most a 

környezetvédelem és az ökológiai gondolkodás, a 

könyvtárak szerepe a fenntartható fejlődésben 

volt. Az első fordulóra 2016. szeptember 27-én, 

kedden került sor. 16.30-kor indítottuk el az 

online vetélkedőt az összes résztvevő könyvtár 

számára. A feladatokat időre kellett megoldaniuk.  

Az első forduló után továbbjutott Vértestolna (1. 

helyezés), Bajna (2. helyezés) és Vértesszőlős (3. 

helyezés) csapata.  
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A döntőre 2016. október 7-én, 15 órától került sor. 

A három helyszínre a Megyei Módszertani és 

Ellátási Csoportból hárman utaztunk el: 

Mikolasek Zsófia Bajnán, Halász Adél 

Vértesszőlősön, Fink Noémi pedig Vértestolnán 

koordinálta a versenyt. Zsűrink, Nász János, − aki 

a JAMK Öko-híreit szerkeszti − Vértesszőlősön 

kapcsolódott be a vetélkedőbe.  Skype-on 

tartottuk egymással a kapcsolatot.  

A döntőre a csapatok a JAMK Öko-híreinek 

2016. januártól augusztusig megjelent számaiból 

készültek fel. Előzetesen berendeztük a termet, 

ellenőriztünk mindent, hogy megfelelő legyen az 

internetkapcsolat, zavartalan legyen a 

kommunikáció. Szép lassan megérkeztek a 

csapattagok; mindenkinél ott voltak a jegyzetek. 

Láthatóan felkészültek, izgatottak voltak. 15 

órakor elkezdtük a vetélkedőt, ekkor azonban a 

számítógép frissítések telepítésébe kezdett, és 

látszott, hogy sajnos nem fog egyhamar végezni 

vele. De nem estünk kétségbe! A telefonomra 

gyorsan feltelepítettem a Skype-ot, és már vissza 

is térhettünk az éterbe, a konferencia-

beszélgetésbe. De sajnos le kellett mondanunk 

arról, hogy a többieket nagyképernyőn láthassuk, 

és eléggé halkan hallottuk a feladatokat. Ezért 

nálunk nem volt nagy hangzavar, feszülten 

figyeltünk mindvégig. A vetélkedő utolsó 

feladatára „feléledt” a laptopunk, és az 

eredményhirdetést már kitűnően láttuk, hallottuk. 

Nagyon nagy volt az öröm, hiszen Vértestolna 

csapata lett ismét az első helyezett. Jutalmuk 

öko-ajándékok, társasjátékok, filmek voltak 80 

000 Ft értékben, amelyeket a könyvtár kapott. A 

második helyezett Vértesszőlős lett, harmadik 

pedig Bajna. Ők hasonló ajándékokat nyertek 50-

30 ezer Ft értékben. (Fink Noémi) 

 

Fotó: Szinger Mónika 

A vértestolnai Községi Könyvtár néhány lelkes 

olvasójából szerveződött csapat izgatottan várta a 

videokonferencia elődöntőjét. Tudtuk, hogy az 

informatikai ismeretek nélkülözhetetlenek 

lesznek, ezért úgy állítottuk össze a csapatot, hogy 

legyen köztünk ehhez értő személy, de a 

vetélkedőket kedvelő, versenyezni szerető, 

ugyanakkor informatikában járatlanabb 

játékosokat sem zártuk ki. Jó hangulatban, nagy 

izgalomban zajlott az elődöntő, és igazán 

boldogok voltunk, hogy ezt a menetet 
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megnyertük. Készülhettünk a döntőre! A JAMK 

Öko-híreinek ismerete mellett arra is kíváncsiak 

voltak a szervezők, hogy mennyire vagyunk 

jártasak a könyvtár online katalógusának 

használatában. Mindezek ismeretében 10 fős 

csapatunk valamennyi tagja kapott feladatot. Az 

Öko-híreket havi bontásban kiosztottuk egymás 

között, és a katalógust legtöbbet böngésző 

olvasónk is beállt a sorba. A felkészülés hetében 

folyamatosan egyeztettünk, jegyzeteltünk, igazán 

komolyan dolgoztunk. A kemény munka 

meghozta eredményét. Fél 3-kor már együtt volt 

a csapat, még egy utolsó egyeztetésre jutott idő. 

Legjobb tudásunk szerint válaszoltunk a 

kérdésekre. Jó volt látni Uttó Jánosnét, azt a 62 

éves nagymamát, aki igazán tájékozott volt szinte 

minden témában. Büszkén mutatta jegyzeteit, és 

sok jó válasszal segítette a csapat munkáját. De 

kiemelhetnék bárkit, mert mindenki tudása 

legjavát adta. Szerepeltek olyan kérdések is, 

amiben bizonytalanok voltunk (pl. ökológiai 

lábnyom, vagy a villámkérdések), de sikerrel 

vettük ezeket az akadályokat is.  

 

Fotó: Szinger Mónika  

Ez a verseny mindenképpen eredményes volt, 

hiszen rengeteg új, érdekes ismeretet szereztünk 

egy általunk korábban alig ismert, de fontos 

témakörben. E tudás révén mindenki 

környezettudatosabbá válhat, ami személyes 

életében és a helyi közösség érdekében egyaránt 

hasznos. Ugyanakkor ez az izgalmas 

együttműködés szép emlékeket jelent 

mindannyiunk számára. (Fink Jánosné) 

 

 

Fotó: Szeder László 

A Tekergő Bábszínház előadása 
 
László Kálmánné 

 

Izgatott gyermekzsivaj töltötte meg 2016. október 

17-én, hétfőn délelőtt a faluházat. Kisiskolások és 

óvodások várták a Tekergő Bábszínház 

produkcióját, amit a helyi könyvtár szervezett a 

kicsiknek. A paravánon Brekegi Barnabás a béka, 

Cilike a kisegér, Postás Nyuszi és Sima Sámuel a 

róka várta kalandjaival az apróságokat, akiket 

Kiss Marianna bábos köszöntött. A művész 8 éve 

járja az országot, játszott már fogyatékkal élő 

felnőtteknek, gyerekeknek, hátrányos 

helyzetűeknek a fővárosban és vidéken egyaránt. 

Ahogyan magáról fogalmaz: „Magányos 

farkasként küzdök, járom az országot immár 

olyan szinten, hogy azt nehéz nem észrevenni. 

Nem tudom, mi a küldetésem. Talán az, hogy 

mindenki egy jót nevessen a meséimen, és ha rám 

gondolnak, legyenek egy kicsit boldogabbak.” 

Szákszenden ez a látottak alapján sikerült. 

 

Fotó: László Kálmánné


