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„SZÉP ZALÁBAN SZÜLETTEM…”
KULTURÁLIS VETÉLKEDŐ SZÉPKORÚAKNAK

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. A világnap
alkalmából 2013 óta Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Idősügyi Tanácsa
októberben egy hónapos programsorozatot szervez a város idős polgárai számára.
E programsorozat részeként került megrendezésre a Zala megyéről szóló kulturális vetélkedő
október 21-én a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ kamaratermében.
A vetélkedő feladatainak összeállítására és a verseny lebonyolítására az önkormányzattól
könyvtárunk kapott felkérést.
Az a megtiszteltetés ért, hogy én köszönthettem a játékban résztvevő csapatok tagjait és a
megjelent vendégeket, mutathattam be városunk alpolgármesterét, Vadvári Tibort és a zsűri
tagjait (Zimborás Béla ZMJV Népjóléti Osztályvezető-helyettes, Káli Csaba, a Magyar
Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára igazgatóhelyettese, Nitsch Erzsébet
igazgatóhelyettes, a DFMVK József Attila Városi Tagkönyvtárának vezetője).
Vadvári Tibor alpolgármester megnyitó beszédét követően kezdődött a verseny, melyen 11
csapat vett részt 5-5 fővel, több nyugdíjas klubot, közösséget képviselve. A bátrakat szurkolók
is kísérték, többen nézőként is részt vettek az eseményen.
Zala megye kulturális élete nagyon sokszínű és gazdag, ezért munkánk során nehéz
helyzetben voltunk. Pezsgő irodalmi élet, több éves hagyományra visszatekintő zenei és
művészeti programok, színes színházi repertoár jellemzi a várost és megyénket. Sok-sok
országosan is ismert és elismert művésszel büszkélkedhetünk, több kulturális intézmény
szervez olyan programokat, melyeken a város lakói megismerhetik ezt a gazdag kulturális
életet. Éppen ezért igyekeztünk úgy összeállítani a vetélkedő anyagát, hogy a feladatokon
keresztül képet adjunk erről a sokszínűségről.
Arra is törekedtünk, hogy a feladattípusok között váltakozva szerepeljenek játékosabb, ill.
elmélyültebb, nagyobb odafigyelést igénylő feladatok, ne csak „száraz” adatok, hanem zene,
fotók, és filmrészletek is legyenek az összeállításban.
Első feladatként egy hagyományos totót kellett kitölteni, melynek megoldásához többek
között ismerni kellett városunk kulturális folyóiratát, a Pannon Tükröt, tudni kellett, hogy
melyik táncegyüttes szervezi a már hagyományos Kárpát-medencei verbunkversenyt, és arra
is kíváncsiak voltunk, milyen alkalommal adják át Zalaegerszegen a Kultúra Mecénása Díjat.
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Sok fejtörést okozott, hogy kiről nevezték el Göcsej legmagasabb pontját Kandikónak, a baki
faluház tervezőjét viszont szinte mindenki ismerte.
A „Képkirakó” feladatban Zala megyei kötődésű híres emberek portréját kellett kirakni a
borítékban található fényképdarabokból, és felismerni a fotón látható művészt. Színészek,
mint pl. Gábor Miklós, Básti Lajos, írók, mint pl. Turbuly Lilla, Keresztury Dezső,
szobrászok, mint Németh János vagy Szabolcs Péter, zenészek, pl. ifj Horváth Károly képei
szerepeltek a feladatok között.
Sokan emlegetik Zalaegerszeget, mint a szobrok városát. Méltán! A városban sok-sok szobor
található, és ezek közül is többnek zalaegerszegi művész az alkotója. Harmadik feladatunkban
ezekből válogattunk párat, és mutattuk be diákon, arra keresve a választ, hogy mi a szobor
címe, ki az alkotója, és hol található.
Érdekesség, (vagy talán mégsem?!), hogy több szobor mellett nap mint nap elmegyünk, észre
sem véve azt. Míg Szabolcs Péter alkotását a „Király és királynét” vagy Farkas Ferenc „Zalai
nemes” című szobrát szinte minden csapat felismerte, addig a Kvártélyház udvarán található
Degré Alajos szobor sok fejtörést okozott.
A Hevesi Sándor Színház és a Zalaegerszegi Televízió munkatársainak köszönhetően
negyedik feladatként két színházi előadásból (a 2004-es „Az ember tragédiája”, Szabó
Magda: Az ajtó) láthattunk részletet. Nemcsak a darab címére, hanem a szereplők nevére és a
rendezőre is kíváncsiak voltunk. Akik rendszeres színházba járók, azoknak nem okozott nagy
nehézséget a megoldás.
Triplacsavar címet adtunk a következő feladatnak. Előre megadott neveket, foglalkozásokat,
településeket kellett egymáshoz kapcsolni, egy táblázatba belefoglalni. Úgy gondoltuk ennek
a megoldása lesz a legnehezebb, de bizonyítva a felkészülésüket, tudásukat, a 11 csapatból 6
(!) csapatnak100 %-os megoldása volt, és a többiek is csak egy-két hibát vétettek.
Utolsó feladatként „Ötök társasága” címmel öt Zala megyei termálfürdőre voltunk kíváncsiak,
öt népi kismesterséget kellett megnevezni, melyeket a gébárti Kézművesek Házában
tanítanak, bemutatnak, ill. öt zalai népdalt kellett felsorolni.
Azt gondoltuk, öt zalai népdal megnevezése gyerekjáték lesz - azért is került utolsó
feladatként a vetélkedőbe -, de nem így történt. A játékosok szerint ez okozta a legtöbb
fejtörést. Bár sok dalt ismernek, és sokat is énekelnek, de cím szerint mégis nehéz volt
felsorolni.
A vetélkedő zárásaként közösen elénekeltük a „Szép Zalában születtem” és a „Hallottad-e
hírét Zalaegerszegnek” című népdalokat. Felemelő érzés volt!
Rövid szünet után a zsűri értékelte a csapatok teljesítményét, és átadta a jutalmakat.
Senki nem távozott üres kézzel. A gratulációval együtt minden részt vevő csapat emléklapot,
egy Zalaegerszegről szóló könyvet, és egy jófajta zalai bort vehetett át a zsűri tagjaitól.
A vetélkedő első három helyezettje október 29-én, a programsorozat záró rendezvényén
vehette át jutalmát.
Le a kalappal a résztvevők előtt! Alapos felkészültségről, nagy tudásról tettek
tanúbizonyságot. Játék volt a javából, „véresen” komoly játék! Én, mint játékvezető ugyanúgy
izgultam, mint a csapattagok, és a játék végén együtt örültünk a sikereknek.
Az első két helyezett csapat szinte 100 százalékosan teljesített, csupán egy-két pontot
vesztettek a játék során. Szorosan követte őket a többi csapat is, és akiknek most kevésbé
sikerült, azok sem keseredtek el. Megfogadták, jövőre jobb lesz!
Nagyon reméljük, és a visszajelzések ezt igazolták, hogy sokat tanultak városunk kulturális
életéről a vetélkedő feladatain keresztül, ill. a versenyre való felkészülés során, és nem utolsó
sorban egy kellemes, jó hangulatú délutánt töltöttünk el, mert játszani jó!
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