
Ismételten nagy tisztelettel köszöntöm újságunk valamennyi olvasóját.
A 2010-es év IV. negyedévi híranyagának összeállítása során - az elõzõ

szám tartalmát áttekintve - elmondható, hogy bõvebben foglalkoztunk az
önkormányzat képviselõtestületének négy éves munkájával, a különbözõ
társulásokkal, a gazdálkodással, rendezvényeinkkel és partnerkapcso-
latainkkal. 

A részletességet indokolta, hogy a 2006-2010 közötti idõszakban egy
önkormányzati ciklus került értékelésre, lezárásra, mivel 2010. október 3-án
az ország minden településén, így Raposkán is önkormányzati választásra
került sor. 

Az elõzõleg említett fontos eseménnyel kezdtük a IV. negyedévet, ami-
koris a település választópolgárai a következõ 4 évre polgármestert és 4 fõ
önkormányzati képviselõt választottak.

A választáson a település 210 szavazó polgárából 146 fõ vett részt és adta
le szavazatát, ami 69,52 %-os részvételi arányt jelentett. A 146 szavazatból
142 db érvényes, 4 db pedig érvénytelen volt.

Polgármester választás eredményei:
1./ Bolla Albert független jelölt       101 szavazat
2./ Kocsor Péter független jelölt 41 szavazat

Képviselõ választás eredményei:
1./ Borbély Balázs független jelölt 85 szavazat
2./ ifj. Barka Ernõ független jelölt 83 szavazat
3./ Hoffman Szilvia független jelölt 74 szavazat
4./ Varga József független jelölt 58 szavazat
5./ Czanka Lajosné független jelölt 51 szavazat
6./ Czipp József független jelölt 46 szavazat
7./ Kocsor Péter független jelölt 46 szavazat
8./ Nagy Sándorné független jelölt 35 szavazat
9./ Farkas Antal független jelölt 26 szavazat

Az elõzõekben ismertetett eredmények alapján a település lakossága
újabb 4 évre polgármesternek Bolla Albertet, képviselõknek pedig ifj.Barka
Ernõt, Borbély Balázst, Hoffman Szilviát és Varga Józsefet választotta meg. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a magam és a megválasztott
képviselõk nevében a település valamennyi polgárának a fegyelmezett és
nagyarányú részvételért, valamint a megelõlegezett bizalomért. Itt
köszönöm meg a választáson induló többi jelöltnek a megmérettetésen való
részvételt. Külön köszönöm a Választási Bizottság elnökének és tagjainak
munkáját.

Ünnepélyes keretek közt 2010. október 15-én megtörtént a polgármester
és a képviselõk eskütétele, majd utána megalakult az új képviselõtestület,
amely egyhangúlag Varga Józsefet választotta alpolgármesternek.

A negyedév is bõvelkedett eseményekben, rendezvényekben. Egy alka-
lommal ünnepi, 1 rendes, 3 rendkívüli és 1 közmeghallgatás került meg-
tartásra. A napirendi pontokat a jogszabályokban elõírtak, illetve az aktuá-
lisan keletkezõ témák adták. Többek között foglalkoztunk a választásokkal
összefüggõ napirendi pontokkal és a különbözõ társulásainkból adódó té-
makörök tárgyalásával. Döntöttünk a Tapolca várossal meglévõ Együttmû-
ködési Megállapodás kibõvítésérõl, melyet a város elfogadott. Így lehetõség
nyílik a jövõben a raposkai gyermekek Tapolcán történõ bölcsõdei elhe-
lyezésére.

Elfogadtuk a 2011-es évi rendezvényeink programtervezetét. Foglalkoz-
tunk a gazdasági helyzetünkkel, a költségvetési koncepcióval, a hulladék-
szállítás-, víz-szennyvíz díjakkal, térfigyelõ kamerarendszer kiépítésével, a
vörös iszap károsultjainak megsegítésével, és még számos napi feladatot
érintõ esemény megtárgyalásával.

Kulturális rendezvényeinket illetõen jó színvonalon került megtartásra a
búcsúi bál, a mikulás ünnep, idõsek karácsonya, forraltbor party és a szil-
veszteri bál. Itt kívánom megköszönni minden felnõtt és fiatalkorú szerep-
lõnek, közremûködõnek a munkáját, akik bármilyen módon részt vállaltak
azokból. Külön köszönöm Halász István vállalkozónak a forraltbor partira
ingyenesen felajánlott több 10 kg sült gesztenyét, melyet jóízûen fogyasz-
tottak el a rendezvény résztvevõi.

A negyedév munkáit illetõen az önkormányzat fizikai dolgozóival el-
kezdtük az égeres erdõben szakmailag elõírt gyérítési munkálatokat. A kije-
lölt területen a fák kivágása megtörtént. A munkálatokat követõ további te-
endõk átgondolás alatt vannak a jövõbeli lehetõségek figyelembevétele mellett.

Sajnos a három fõ közcélú-, közhasznú munkatárs, valamint a településõr
munkaviszonya 2010. december 31-vel lejárt és a jelenlegi ismeretek szerint
a munkaviszony további meghosszabbítására nincs esély.

A havazás és a hideg idõ beálltával folytak a hóeltakarítási és síkosság-
mentesítési munkálatok. Külön köszönöm Borbély Balázs falugondnok
saját géppel történõ hóeltakarítási munkáját. 

A Falugondnoki Szolgálat végezte feladatait és segítette a rászoruló pol-
gárok ügyeinek intézését, szakorvosi rendelõkbe és egyéb helyekre való
szállítást.

A Teleház vezetõje, Petrétei Krisztina sikeresen elvégezte és megszerezte
a munkakör betöltéséhez elõírt E-Magyarország Tanácsadó képzettséget.
Szorgalmasan szervezte a rendezvényeket, a Teleház és a szabadidõs prog-

ramokat, együttmûködve Hoffmann Ferencné
hivatalsegéddel.

Az eseményeket érintve a negyedév krónikájá-
hoz tartozik német partnertelepülésünk polgár-
mesterének, Wolfgang Schönaunak magánláto-
gatása, a felújított templom felszentelési ünnep-
sége, és a tragikus ajkai iszapkatasztrófa felszá-
molásában való részvétel.

2010. évben településünkön 2 gyermek született,
2 fõ halt meg, 1 fõ elköltözött, 1 fõ pedig Rapos-
kára költözött. A falu jelenlegi lélekszáma 260 fõ.

Tisztelt raposkai polgárok!
Az elmúlt negyedévi idõszakról szóló gondolatai-

mat a teljességet mellõzve osztottam meg Önökkel.
Befejezésül engedjék meg, hogy 2011 év ele-

jén kívánjak Önöknek  és családjaiknak békés,
boldog, egészségben eltöltendõ újévet.

A nehézségekkel és nem túl kedvezõ kilátá-
sokkal biztató újévben továbbra is legyenek
takarékos, szorgalmas, környezetüket és falu-
jukat szeretõ polgárai Raposkának remélve azt,
hogy hamarosan jobbra fordul az ország és mind-
annyiunk sorsa.

Tisztelettel:             Bolla Albert
polgármester

Raposka község Önkormányzatának ingyenes kiadványa2010. IV. negyedév IV. évfolyam 4. szám

Önkormányzati Hírek

A választások után felállt új Képviselõtestület (ifj. Barka Ernõ, Borbély Balázs,
Varga József, Bolla Albert, Hoffman Szilvia) és a jobb szélen

Wolfgang Schönau, Ebenheim polgármestere



Mint ismeretes az olvasók elõtt, 2010. október 4-én súlyos ipari
katasztrófa történt közelünkben, amikor a Magyar Alumínium Zrt. 10.
számú vörösiszap tározójának gátja átszakadt Ajkán. A kiömlõ lúgos, maró
hatású, több mint egymillió köbméter anyag az elfolyás irányában néhány
km-re fekvõ Kolontár és Devecser településeket és azok külterületeit érin-
tette legjobban. A helyenként több méteres magasságot elért áradat pillana-
tok alatt megváltoztatta a tájat, szörnyû pusztítást idézve elõ. A katasztrófa
során 10 ember életét vesztette, több százan égési sérüléseket szenvedtek és
közel félezer lakóépület, gazdasági épület, valamint gépjármû és több ezer
hektár mezõgazdasági terület vált az iszap martalékává.  A pusztítás nem
kímélte az élõvilágot, a folyók halállományát sem. A katasztrófa elsõ per-
ceiben kiérkezõ tûzoltókat a döbbenet fogadta, amikoris embereket, álla-
tokat, autókat, kiszakított kerítéseket, bútorokat sodort a vörös áradat. Két-
ségbeesetten jajgató, segítségért kiáltó emberek voltak mindenütt, akik

kerítésbe, villanyoszlopba kapaszkodva, háztetõkre menekülve próbálták
menteni életüket. Az elsõdleges emberi és állati élet mentése után kezdõdött
el, és napjainkban is tart a kárfelszámolási munka. A rettenetes pusztítás
kapcsán az ország vezetése, lakossága és a világ számos állama is bekap-
csolódott az embert nem kímélõ kárfelszámolási munkákba.

2010. október 17-én a Veszprém Megyei Közgyûlés Elnöke Lasztovicza
Jenõ,  aki egyben a Megyei Védelmi Bizottság Elnöke is elrendelte, hogy a
települések 5-10 fõs csapatokat állítsanak ki és jelentkezzenek másnap az
érintett településeken munkavégzésre. Mindennek eleget téve Raposka

segítõ polgárai a falugondnoki autóval Devecserbe utazva több napon át,
változó létszámmal segédkeztek a romeltakarítási munkálatokban. Konkrét
munkánk Devecserben az ipari üzemcsarnokokban visszamaradt több 10
cm magas sûrû vörösiszap kilapátolása, valamint a használhatatlanná vált
tárgyak konténerbe rakása volt. A látottak és tapasztaltak alapján mindan-
nyian éreztük a szörnyû pusztítást. A védõruhákba beöltözött és dolgozó
több száz ember látványa tovább fokozta az esemény komolyságát, min-
denki csendesen végezte a rá bízott munkát.

A kárelhárítási munkákban részt vállalt polgárok: Petrétei Krisztina,
Barka Ernõné, Borbély Balázs, Varga László, Nagy László, ifj.Barka Ernõ,

Hoffmann Ferenc és Bolla Albert. 
Raposka Község Önkormányzatának Képviselõtestülete 50.000 Ft

pénzösszeggel járult hozzá az iszapkatasztrófa károsultjainak
megsegítésére, valamint a lakosság részérõl tíz fõ vett részt a Tapolcán
megrendezett Segélykoncerten. 

Köszönetemet fejezem ki mindazon személyeknek, akik anyagi javakkal
támogatást nyújtottak a legnehezebb napokban, fizikai értelemben részt vet-
tek a kárfelszámolási munkálatokban.

Az emberi összefogásnak köszönhetõen a katasztrófa után három hónap-
pal már normalizálódik a térség helyzete, kezd visszatérni az élet a normális
kerékvágásba.

Bolla Albert
polgármester
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Munkára készen beöltözve

Munkában a brigád

Pusztítás nyomai

VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA



Nagy örömünkre sikerült a raposkai egyházközség, önkormányzat, és a falu lakosságának összefogásával templomunkat felújítani. A szentelés
elõkészítését Gergõ atya nagy szorgalommal és szeretettel szervezte. 

Vasárnap izgatottan vártuk és fogadtuk a vendégeket. Veszprémbõl huszonöt fõs énekkar adta a mise alatt a szép énekeket, orgona kísérettel. A szertartás
elõtt Gergõ atya köszöntötte Dr. Márfi Gyula érsek urat és a többi meghívott atyákat, vendégeket, megjelenteket. A szertartás igazán szép volt, a megje-
lentek közül sokan nem voltak még ilyen templomszentelésen. Köszönet a ministránsoknak a fegyelmezett szolgálatukért és viselkedésükért.

A mise után a raposkai egyházközség fogadást tartott a falu kultúrházában a meghívott vendégeknek, atyáknak, az énekkarnak, a Raposkai, Hegyma-
gasi, Kisapáti és Nemesgulácsi Egyházközség tagjainak.

Úgy érzem, hogy ez a nap emlékezetes volt a 2010.-es évben a falu életében.
Egyben itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Bolla Albert polgármester úrnak minden segítségért. Nem utolsó sorban

köszönöm Gergõ atya lelkiismeretes, segítõkész munkáját, amiért a falunak egy szép, emlékezetes napot ajándékozott. Kitartást és jó egészséget kívánunk
további munkájához. Simonné Király Anna

sekrestyés
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Templomszentelés 2010. október 17-én

Dr. Márfi Gyula megszenteli a jelenlévõket

Gergõ atya A Kórus

Úrfelmutatás Dr. Márfi Gyula Érsek úr szenteli templomunkat

Oltár Szentelés
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Mikulást váró gyermekek Mikulás a Krampuszokkal

Érsek urat köszönti Simon László
Egyházközségi templom atya Kultúrházunkban a Szentelés utáni fogadás

Szentmise résztvevõi

December hatodikán picik, kicsik és nagyobbak örömére, Raposkára is megérkezett a várva várt Mikulás. Mi egy bábelõadással készültünk
erre a szép napra, melynek címe: Mikulás az erdõben. A díszlet közös összefogással készült el, külön köszönet Peszleg Róbertnek, Barka
Ernõnek, akik a díszletet barkácsolták. A bábokat Rudolf Mária készítette,  a hátteret Hoffman Szilvia rajzolta, a többiek pedig azokat  közösen
festettük, ragasztottuk. 

A bábjáték szereplõi a következõk voltak: Hoffman Szilvia, Illésné Erzsi, Nagyné Ildi, Rudolf Mária, Zuborné Renáta.
Közös énekünkre megérkezett a Mikulás, aki a krampuszok segítségével minden tizennégy év alatti gyermeket megajándékozott. Azok, akik

ügyesen énekeltek a Télapónak vagy verset mondtak, külön csokit kaptak. Majd utána az ajándéklistájáról név szerint hívta ki a gyermekeket.
Tudva, hogy milyen jók voltak a raposkai gyerekek, mindenkinek jutott valami meglepetés.

Ezek után megvendégeltük a jelenlévõket apró süteménnyel, mandarinnal, almával. A Mikulás pedig nyugodt szívvel távozhatott Lappfölre,
hogy eleget tudjon pihenni a következõ esztendõig. P.K.

Megjött a Mikulás!
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A téli idõjárás nem kímélte hagyományos rendezvényünket, hiszen az
eredetileg szombatra tervezett Idõsek Karácsonya ünnepséget a havazások
miatt 23-án, szerdán tudtuk csak megtartani. Az ünnepséget Bolla Albert
Polgármester úr ünnepi köszöntõje indította, melyben kifejezte a karácsonyi
ünnep jelentõségét, családias hangulatát, s fontosságát a településünk össze-
tartásában is, mindebbõl kiemelkedõ a nyugdíjas közösségünk szerepe is. A
szigligeti általános iskolások ezután elõadták zenei mûsorukat, amelynek
darabjait a Muzsika hangja címû musicalbõl válogatták össze. Ezután
Simon Ágnes szavalta el Ady Endre: Karácsony címû versét.  A szavalatot
hallgatva az idõsek nagyon elérzékenyültek. Ezt követte a Country Clu-
bosok tánca, majd pedig jöttek a gyerekek a Négy gyertya címû mûsorral.
E rövid történet felidézhette bennünk a karácsonyi ünnep igazi jelentõségét.
A tanulságos mese igazolja, hogy bár számtalan gond, nehézség és stressz
érhet bennünket a hétköznapokon, nem szabad feladnunk a reményt
szeretteink, hozzátartozóink erejében. Idõt kell teremtenünk az ünnep-
napokon is a törõdésre, figyelemre, különösen az idõsebb generáció
irányában. E mûsort Illés Klaudia zárta két karácsonyi énekkel. Klaudia
most is bizonyította csengõ hangjával tehetségét, nagy sikere volt. Nem
maradhatott ki az ünneplésbõl a meglepetés sem. Az önkormányzat által
vásárolt ajándékcsomagot a polgármester úr és a képviselõk adták át a
meghívottaknak. Utána finom vacsora következett, melyet Mezõssy Tamás-
nak köszönhettünk.  Majd meglepetésként még egy kedélyes, vidám mûsort

nézhettünk meg Nagyné Ildi és Zuborné Renáta elõadásában. Õk a nyugdí-
jas klubból Juliskaként és Marisként léptek színre. Volt nagy ámuldozás az
újdonsült nyugdíjasaink láttán, akik az elõadásukban felidézték a nyugdíjas
élet humoros pillanatait. Az estét kellemes beszélgetés zárta forralt borozás,
üdítõzés és süteményezés mellett. P.K.

Idõsek Karácsonya

Remek hangulatú forralt borfõzõ- versenyt rendezett az idei évben is az
önkormányzat. 

E verseny zárta a 2010-es évek rendezvényeit, így méltóképpen búcsúz-
tathattuk vele a tavalyi évet.

A dermesztõen hideg szerdai napon kilenc csapat indult, hogy kiderítse,
ki készíti el Raposkán a legfinomabb forralt bort.

Míg a borok készültek, a jelenlévõk zsíros kenyeret fogyaszthattak
hagymával, illetve forró teával melegíthették fel magukat. A fagyos idõben
különösen jólesett mindez. Hasonlóan a sült gesztenye is, ezt az idei évben
is Halász István ajánlotta fel, így igazi év végi ünnepi hangulatot teremthet-
tünk ezen a délutánon. Köszönjük szépen. 

A zsûrinek viszont igen nehéz dolga volt, hiszen egyik bor finomabb volt,
mint a másik.

A verseny helyezettjei:
Vörös borból készített forralt bor kategóriában: Country Club elsõ,

Hááátpersze a második helyezett, míg 
fehérborból készített kategóriában: Maligán Lovagok elsõ, Tapolcai Finn

Barátok  Köre második helyezett lett.
Nyereményük: egy-egy ajándékcsomag az elsõ, míg egy-egy pezsgõ a

második helyezettnek.
A versenyzõk persze titkokban tartják díjnyertes receptjeiket, de aki ked-

vet kapott arra, hogy felmelegítse magát egy pohár jóízû nedûvel a hideg téli
estéken, annak ajánlom e klasszikus receptet:

Forralt bor: Hagyományos 
Hozzávalók: 1 l vörösbor 5 dl víz 10 dkg cukor 1 rúd fahéj 5 szem

szegfûszeg 4 citromkarika
Elkészítés: A bort felmelegítjük a vízzel, a cukorral, a fahéjjal és a szeg-

fûszeggel. Forrnia nem szabad! Végül belekeverjük a citromkarikákat.  P.K.

Forralt borok versenye

Hobbi varrótanfolyam

Október 19-tõl szerdánként elindult a Teleházban a varrótanfolyam. A
tanfolyamot Vass Bernadett vezette. Elsõ lépésként a varrógép használatá-
val ismerkedhettünk meg, de már mobiltartót is tudtunk varrni az elsõ óra
végére. Megtanultunk szabásmintát levenni, nadrágot szabni, ágynemû
huzatot varrni és gomboló pántot is tudnak a résztvevõk készíteni. A tan-
folyam sikerét bizonyítja, hogy ketten már varrógépet is vásároltak maguk-
nak.

A tanfolyam 2011-ben is folytatódik, de kibõvítjük a tanulási lehetõséget
horgolással, kötéssel. Várom az alkotni vágyók jelentkezését a Teleházban! 

P.K.

Hastánc

Október 20-tól indult a napjainkban divatossá vált, keleti kultúrát
közvetítõ, de kifejezetten egészséges és jókedvre derítõ tanfolyam. Nagyon
jó mozgás, jól érezzük magunkat ezeken az órákon. 

A hastánc manapság egyre népszerûbbé válik a hölgyek körében, akik
érzik magukon egészségügyi és pszichológiai áldásos hatásait. Ez a tánc
ugyanis a test és a lélek harmóniája. A hastánc több izomcsoportot mozgat

meg, fejleszt át, mint bármely más has környéki testgyakorlat, s általában
véve az egész test izomzatára és csontozatára jó hatással van. 

Az alap bemelegítõ gyakorlatok nyújtják és erõsítik a has és a hát izmait,
fokozzák a vérkeringést, serkentik a test egészséges mûködését. 

Akik már tagjai a Hastánc csoportnak õk tudják, hogy milyen jó kikap-
csolódás ez minden szerdán este. Akinek felkeltettük érdeklõdését várjuk
szeretettel! P.K.

Aerobic

Sok mindenkinek biztosan volt újévi fogadalma, melyek között szerepelt,
hogy tornászni is rendszeresen fog 2011-ben. Erre kiváló lehetõség, hogy
már októbertõl zajlik Linter Violettával zenés aerobic-torna a kultúrházban.
Folyamatosan várjuk a csatlakozni vágyókat kedden és pénteken este hattól.

Szabadidõ
Forralt borfõzõ verseny egyik gyõztes csapata

Kedves Olvasóink!
Várjuk javaslataikat, észrevételeiket. Kérem,

mondják el, írják meg, mirõl olvasnának
szívesen e lap hasábjain!



Megjelenik 120 példányban. 
Felelõs kiadó: Bolla Albert

Kiadó: Raposka Község Önkormányzata
Szerkesztette: Petrétei Krisztina

Nyomdai munkák:
Kölcsey Nyomda Kft. 

Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644
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Fontosabb telefonszámok, elérhetõségek:

Bolla Albert polgármester fogadóórája: csütörtök 10-12 óráig 
Tel.: 06-30/677-98-44

Körjegyzõség: Tapolca, Zrínyi u. 7.   Tel.: 87/510-335
Ügyfélfogadás: hétfõn és pénteken 8-12 óráig, szerdán 8-12 és 
13-15 óráig, csütörtökön Raposkán: 8-12 óráig. 
Pénztári napok: kedd és péntek 9-12 óráig.

Borbély Balázs falugondnok tel.: 06-20/342-9696
Ifj. Barka Ernõ településõr tel.: 06-20/396-4576
Polgármesteri iroda tel.: 413-566 
Hivatalsegéd: Hoffman Ferencné tel.: 06-30/298-9990
Honlap: www.raposka.hu
Petrétei Krisztina kultúros tel.: 06-30/311-5750
Teleház: tel.: 510-458, nyitva: K-Sz-P: 13-19 óráig; Cs: 10-18 óráig; 

Szo: 13-18 óráig; V-H: szünnap.
Szabados Béla hegybíró fogadóórája: Tapolca, Kossuth u. 2.

Hétfõ: 8-17 óráig, kedd: 8-12 óráig, péntek: 13-17 óráig
Tel./fax: 87/510-245, 06-30/613-3357

Orvosi rendelés: Dr. Karasszon Diána tel.: 06-30/620-3298
Hétfõ: 9.30-11 óráig, csütörtök: 14-15 óráig

Mentõk: 104, 87/410-004; Rendõrség: 107, 87/412-322;
Tûzoltóság: 105, 87/510-352

Rejtvény

A Raposkai Ifjúsági Sport és Szabadidõ
Egyesület 2010. évben is megszervezte a ha-
gyománnyá vált szilveszteri mulatságot. 

A meghívókat idõben kiküldtük a családok-
hoz, akik szép számmal jelentkeztek a rendez-
vényre.

Az év utolsó napjaiban tombolatárgyakat
vásároltunk, majd csomagoltuk.

Voltak olyan szíves emberek, akik ajánlottak
fel tombolatárgyakat, amelyeket ezúton is
megköszönünk.

A kultúrházat feldíszítettük, a termet beren-
deztük.

Elérkezett a Szilveszter estéje. Jöttek a ven-
dégek, mindenki hozta magával az enni-inni-
valót. Fiatalok és a középkorosztály egyaránt
részt vett a bálon, fõként helybeliek, de a
környezõ falvakból is ellátogattak a mi kis
falunkba szilveszterezni.

A jó hangulatról Borbély Balázs gondos-
kodott, aki hajnalig húzta nekünk a talpalá-
valót.

Éjfélkor közösen elénekeltük a Himnuszt és
egy pohár pezsgõvel koccintottunk az újévre,
majd utána elfogyasztottuk a virslit, amellyel
vendégül láttuk a megjelenteket.

Fél kettõkor a tombolasorsolás kezdõdött,
majd utána hajnalig roptuk a táncot.

Véleményem szerint jól sikerült rendezvény
volt, mindenki jól érezte magát.

Békés, boldog új esztendõt, jó egészséget
kívánok a falu minden lakójának a 2011-es
évre.

Horváth Eszter
Egyesület elnöke

Népi újévi köszöntõ: „Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát...
A vers folytatása a rejtvényben.

Vízszintes:
1. a vers folytatása (1); 12. magyar burgonyafajta; 13. még tetszetõsebb; 14. régi magyar gyümölcs; 16.
mutatószó; 17. USA mûholdcsalád; 18. igekötõ; 19. részesrag; 22. kúszóbnövény; 24. a vízek városa; 26.
... világát (jól van); 28. lélegeztetéssel való gyógyítási mód; 31. vagy (angol); 33. divat (olasz); 34. igekötõ;
35. computer (röv.); 36. pincészet Villányban; 38 folyó Horvátországban; 40. mennyiségi egység (röv.);
42. emelet; 44. nem mozog; 46. ... Sámuel.

Függõleges:
2. elõtagként valaminek kicsi, kevés volta; 3. királyi dísz; 4. katonai egység; 5. ... Madrid (focicsapat); 6.
gondolatok tárháza; 7. MTM; 8. Torna Sport; 9. nem azok; 10. helyhatározó; 11. ÁB; 14. a vers folytatása
(2); 15. Hannibal ... portas (Hannibal a kapuk elõtt); 20. Svájc leghosszabb folyója; 21. alsóruha angolból
átvett szóval; 23. építõanyag; 25. ritka férfinév; 26. hibátlan; 27. Alea ... est (a kocka el van vetve); 29.
falba vés; 30. imád; 32. falevél teszi (régiesen); 37. folyó franciául; 39. nem
fölé; 41. hüvelyes növény; 43. tórium vegyjele; 45. LN.

Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõleges 14. sz. sorok megfejtése a Tele-
ház 8300 Raposka, Fõ u. 51. sz. alatti címre, vagy ugyanott személyesen is
leadható.
Beküldési határidõ: 2011. február 28.
Nyertes díja: ajándékcsomag.
Elõzõ rejtvény nyertese: Szentgyörgyi Ferencné.

Rejtvényt készítette: Bolla Albertné

Amikor októberben a veszprémi Petõfi Színház elõadására mentünk,
még nem is sejthettük, hogy a SingSing2 címû darabban az XFaktor címû
mûsor gyõztesét - Vastag Csabát- hallhattuk és láthattuk. A darab már a
tavalyi évben is nagy sikerrel futott Veszprémben. A látványos elõadás-
ban olyan musicalekbõl hallhattunk dalokat, mint a Swing Kids, Jekyll &
Hide, Macskák, Nyomorultak, István a király, Mamma Mia, Szép nyári
nap, az Aida vagy a Diótörõ.

A színházlátogatást az önkormányzat szervezte, Borbély Balázs, a
falugondnoki autóval vitte el a kiruccanni vágyókat. Úgy gondolom,
mindenki jól érezte magát, s feledhetetlen élményekkel gazdagodott az
elõadás során. Az idei évben is tervezünk színházlátogatást, várom az
érdeklõdõk jelentkezését.

P.K.

Szilveszter
2010.

Visszatekintõ


