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Elképzeléseinket felülmúlta nemrégiben Iszkázon megrendezett műveltségi vetélkedő sikere. A 

térségünkből nyolc kistelepülés képviseltette magát, öt-öt fős csoportokkal. Az egész napos 

ismeretterjesztő előadásokkal tűzdelt szellemi versengés rengeteg új ismeretet, értékes tudást adott 

a résztvevőknek. A szervezők célja természetesen nem a versengés hangsúlyozása, hanem a 

közösségerősítő együttlét és az értékekre való rávilágítás volt. A program során négy tartalmas 

előadást hallgathattak meg a résztvevők. Mester Katalin távollétében írását kollégánk, Topár-Thán 

Réka olvasta fel, a Somló és térsége szakrális helyeiről. a szintén devecseri Czeidli József tanár úr a 

helytörténettel, történelmi emlékekkel foglalkozó előadást tartott. Boros Oszkár kollégánk Nagy 

László költészetének mai helyzetét boncolgatta, míg a dobai Papp Zoltán a borászati kultúráról 

beszélt. A csapatok a négy fő témáról szóló kérdéssorok mellett képfelismerő feladatokat, kvíz 

kérdéseket és ügyességi feladatokat is kaptak. A vetélkedő fontos kiegészítése volt a gazdag 

gasztronómiai programrész, melyben nagy hangsúlyt kaptak a helyi étel és 

süteménykülönlegességek. A finomságok nagy részét az iszkázi asszonyok és férfiak produkálták, 

emellett Kiscsőszről is érkezett néhány tálca különleges sütemény. 

A vetélkedő Zsűrije a térség és a megye vezető szakembereiből állt össze. A kistérséget Vas Mónika 

tanárnő, Jakab Petronella, közösségszervező képviselte. A Zsűriben ült még három ismert megyei 

személyiség: Dr. Baloghné Uracs Marianna, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

Veszprém Megyei Igazgatóságának igazgatója, Bándi László, a Veszprém Megyei Honismereti 

Egyesület volt elnöke, Papp Tamás a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke.  

A baráti együttlét során minden résztvevő gazdagodott. Az új ismeretek mellett elmélyülő 

kapcsolatok is alakultak. A térség vállalkozásai, őstermelői, kézműves alkotói és a Lakitelek 

Népfőiskola rengeteg adománnyal segített, így igazán gazdag ajándékcsomagokkal térhettek haza a 

falvak csoportjai. A csomagokat minden résztvevő megkapta, emellett kiemelt elismerést kapott 

Iszkáz csapata, akik harmadik helyezést, Doba, akik második helyezést és Tüskevár, akik első 

helyezést értek el. 

Különleges pillanatokat adott a három kulturális produkció: Dávid Eszter Nagy László versével 

üdvözölte a vetélkedőt, a Rekettye Táncegyüttes mezőségi táncokkal, az Élő Forrás Dalkör pedig 

magyarbődi és somogyi dalokkal emelte a hangulatot. 



 

 


