TUDÓSÍTÁSOK
AZ IDŐSEKET KÖSZÖNTÖTTE ZALAEGERSZEG
Az ENSZ 1990-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává, mely
alkalomból Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Idősügyi Tanácsa úgy
döntött, hogy az idősek iránti tisztelet és odafigyelés jeléül az egész októberi hónapot
ennek a korosztálynak szenteli. Az „Idősek hónapja” rendezvénysorozat keretein belül a
város számos színes, érdekes és szórakoztató programmal várta a szépkorúakat. Ezek
egyike volt a”Várostörténeti és műveltségi vetélkedő”, melynek lebonyolításában a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Városi Tagkönyvtára is részt
vállalt, és amelynek a Keresztury ÁMK kamaraterme adott otthont.
Tagkönyvtárunk kapta azt a megtisztelő feladatot, hogy egy néhány feladatból álló,
Zalaegerszeg történetét, kulturális és természeti értékeit bemutató feladatsort állíthat
össze.
A megmérettetésre a város és a városkörnyék nyugdíjas klubjai összesen 9 ötfős
csapattal jelentkeztek. A játékos kedvű résztvevőket Velkey Péter, Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályának osztályvezetője
köszöntötte. A négytagú zsűriben rajta kívül Nitsch Erzsébet, a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár József Attila Városi Tagkönyvtárának vezetője, Káli Csaba, a Magyar
Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára igazgatóhelyettese, valamint Zimborás Béla,
ZMJV Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályának osztályvezető helyettese
foglalt helyet. Jelenlétével dr. Kocsis Gyula, a város Idősügyi Tanácsának alelnöke is
megtisztelte az eseményt. A vetélkedő anyagának összeállítása során fő szempontként
tartottuk szem előtt, hogy a kérdéseket, a meglévő tudást játékos formában, fényképek
segítségével tegyük próbára, ugyanakkor szolgáljuk újabb ismeretekkel is. Ennek
tükrében mintegy ráhangolódásképp egy várostörténeti totó kitöltése volt a feladat,
melyben teszteltük, hogy a csapattagok mennyire mozognak otthonosan Zalaegerszeg
múltjában és jelenében, majd néhány zalaegerszegi híresség fényképről felismerése és
beazonosítása volt a feladat. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a résztvevők mennyire
figyelnek a város utcáit járva a körülöttük található köztéri szobrokra, tudják-e, melyik
kit ábrázol, hol található. A szerencsére bíztuk a vetélkedő azon feladatát, amelyben
egy-egy kategórián belül (pl. a város településrészei vagy épp testvérvárosai, Zala
megye képzőművészei, zalai ételek, stb.) kellett ötöt felsorolniuk. Egy keresztrejtvény
keretében jellegzetes épületekre, szobrokra, természeti sajátosságok elnevezésére,
eredetére kérdeztünk rá, majd egy-egy épület darabokra vágott képéből készült kirakó
összeállítása volt a feladat. A résztvevő csapatok lelkesen láttak neki az egyes
feladatoknak, a versenyszellem mellett a játék iránti szeretet is motiválta őket. Szinte
minden feladat kapcsán akadtak olyanok, akik egy-egy plusz információval, érdekes
kiegészítéssel szolgálták a többiek kíváncsiságát.
Bebizonyosodott az is, hogy a versengésnél jóval inkább előbbrevaló a játék tisztelete, a
’fair play”, hiszen a holtversenyben első helyezést elért két csapat közül a Nyugdíjas
Pedagógusok Egyesülete saját szabálytalanságát elismerve (egy megoldást súgtak
nekik) a Nefelejcs Nyugdíjas Klub 1. számú csapatának javára lemondott első helyéről.
A végeredmény kihirdetését követően Velkey Péter méltatta a csapattagokat és az elért
eredményeket, majd átadta a résztvevőknek járó emléklapot és apró ajándékot. A
programsorozat zárására 2013. október 31-én kerül sor, ekkor vehetik át majd díjaikat a
dobogós csapatok – előbbieken túl a Nefelejcs Klub 2. számú csapata – is.
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