
Köszöntöm újságunk valamennyi olvasóját a
harmadik negyedév településünket érintő
híreivel.

A képviselőtestület egy alkalommal rendes,
míg kétszer rendkívüli testületi ülést tartott,
egyszer pedig képviselői megbeszélésre került
sor.

A napirendi pontok sok témakört érintettek.
Az előzőekből adódóan terítékre került tele-
pülésünk és a körjegyzőség I félévi gaz-
dálkodása. 

Itt kívánom megjegyezni, hogy önkormány-
zatunk a 2012. I. félévet 3 millió 650 ezer Ft
pénzösszeggel zárta.

Foglalkoztunk továbbá az önkormányzat hul-
ladékkezelési rendeletének módosításával, a
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról
szóló rendelet megalkotásával, az OTP folyó-
számlahitel meghosszabbításával, tanévkez-
dési támogatással, új rendőrkapitány kineve-
zésével, szüreti fesztivál szervezésével, „lucer-
nás” házhelyek ügyével. Döntöttünk egy inter-
aktív ökoturisztikai bemutató park létrehozásá-
val kapcsolatos, 100%-ig támogatott pályázaton
való részvételről is. Az előzőeken túl a külön-
böző társulásainkból adódó témakörök is meg-
tárgyalásra kerültek a szükséges határozatok
meghozatala mellett.

A negyedév során számos rendezvényen kép-
viseltem településünket, így a Gyulakeszin
megtartott köztisztviselői napon, Sümeg város
bor ünnepén, a tapolcai borhéten, a diszeli szü-
reti felvonuláson, kistérségi rendezvényeken, a
Hegyközség Móri borvidékre szervezett szak-
mai kirándulásán. Több alkalommal tárgyaltam
a szomszéd települések polgármestereivel a
2013. január elsejével felállítandó új körjegyző-
ségeket illetően. 

Megtörtént a felújított Mária szobor újjászen-
telése egy szép ünnep keretében.

A legnagyobb kihívást a negyedév során a
18. alkalommal megrendezésre kerülő Lesen-
céktől a Balatonig Szüreti Fesztivál adta. Mi-
után a rendezvény házigazdája Raposka volt,
így számtalan döntést kellett hozni, szervezési-
koordinálási feladatot megoldani ahhoz, hogy
méltó módon ünnepelhessünk. Az augusztus
31-szeptember 01. között tartott rendezvényről
utólag elmondható, hogy az jól sikerült, a sok
befektetett munka meghozta eredményét.

Raposka önkormányzata, és a munkála-
tokban résztvevő faluközösség példás helytál-
lásról adott tanúbizonyságot. Megmutatta, hogy
egy kis település milyen összefogásra képes.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megkö-

szönjem név nélkül mindazok munkáját, akik a
rendezvény kapcsán bármiben közreműködtek és
segítettek. Természetesen a legnagyobb segítőkész-
ség sem lett volna elegendő, ha nincsenek nagy-
lelkű anyagi támogatóink, akiket a lapalján név
szerint köszöntök, és tisztelettel megköszönöm anya-
gi támogatásaikat, természetbeni felajánlásaikat. 

Tisztelt Raposkai Polgárok!

A negyedév rövidre fogott önkormányzati
híreit zárom. Az újság belső hasábjain bő-
vebben olvashatnak az elmúlt időszak ren-
dezvényeiről, eseményeiről helyi krónikásaink
tolmácsolásában.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Bolla Albert Polgármester

Bolla Albert polgármester köszönti a Szüreti fesztivál résztvevőit
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Önkormányzati Hírek

Főtámogató:

Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Fejlesztési Társulás és a települések önkormányzatai:
Balatonederics, Hegymagas, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Raposka, Szigliget, Uzsa.

A XVIII. Lesencéktől a Balatonig Szüreti Fesztivált támogatták:

Társszervező és kiemelt támogató: 

Halász István vállalkozó Raposka, Elektro Csali Kft .Nemesvita, 
OTP Bank Zrt., „Szentgyörgyhegyért” Alapítvány Tapolca, 

Diák- és Közétkeztető Kft .Tapolca, Tapolca Város Önkormányzata, 
HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt .Uzsa, Új Vinoservice Kft. Balatonvilágos,
Claudia Zrt. Szombathely, Kölcsey Nyomda Tapolca, SZ-L Bau Kft .Tapolca,

Ádám Kert Kft. Gyulakeszi, Balaton Elektronika Kft .Tapolca,
Lesencefa Kft. Lesencetomaj, Bakonykarszt Zrt. Veszprém, Mogyorósi család Tapolca

További támogató:

Pincészetek- Nyári, Csali, Eke, Boksay, Szent György, Horváth, Borbély, Kardos,
Újvári, Vecsei, Varga, Bolla; Rendőrkapitányság Tapolca, Polgárőrség Tapolca,

Tűzoltóság Tapolca, Barbalics Antal, Kranabet Tibor
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A Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Fejlesztési Társulás szüreti
rendezvényét 2012. aug. 31-szept. 01. között immár 18. alkalom-
mal rendezte meg, mely társulásnak 9 település a tagja
(Balatonederics, Hegymagas, Lesencefalu, Lesenceistvánd,
Lesencetomaj, Nemesvita, Raposka, Szigliget, Uzsa).

A házigazda, azaz a központi rendezvény helye ezúttal Raposka
község volt.

Az önkormányzat dolgozói és önkéntes segítők az egész falut szüreti
hangulatba hozták az utak mellé kihelyezett életnagyságú szalmabáb
figurákkal. A település bejáratánál felállított hirdetőtábla és az ember-
alakokra feldíszített szalmabálák pedig már hetekkel a rendezvény
előtt hirdették a szüreti mulatságot. 

A kultúrház feldíszítésében és a színpadállításban kiemelkedő segít-
séget nyújtott a Riba család.

A rendezvényen Raposka németországi testvértelepülésének,
Ebenheimnek a polgármestere Wolfgang Schönau is részt vett 3 fő
kíséretében.

A kultúrházban tartott megnyitón Bolla Albert Raposka község pol-
gármestere, valamint a rendezvény védnökei, Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő, és Császár László Tapolca város pol-
gármestere köszöntötték a megjelenteket, majd egy irodalmi összeál-
lítás hangzott el „A bor dicsérete” címmel Ács Tamás színművész,
Szarka Mátyás gordonkaművész és Ilosfai Csenge hegedűművész
előadásában. Közben zajlott a 9 település hölgy tagjai között a
borkirálynő címért meghirdetett vetélkedő, melynek első helyezettje a
raposkai Simon Ágnes lett. A zsűriben Szabados Béla hegybíró és
Újvári Géza Hegyközség választmányi tag vett részt, akik komoly
szakmai feladatok elé állították a jelölteket.

A pénteki napot állófogadás zárta, melynek kulináris ételeit a Diák-
és Közétkeztető Kft, ügyvezetője Mezőssy Tamás biztosította térítés-
mentesen. Az ételek mellé a Szent György-hegy kiváló borászai által
felajánlott finom borokat kóstolhatták a résztvevők.

A szombati nap a felhőtlen szórakozásról szólt. A 8 településről hin-
tóval, traktorral, szebbnél szebben feldíszített járművekkel érkezett
vendégeket Raposka alsó faluvégén pogácsával és borral várta a helyi
lakosság. Ezután egy hosszú karavánba összeállva elindult a menet a
huszárokkal, fúvósokkal, szőlőharanggal, kisbíróval, borlovagrendi
tagokkal, települések zászlóvivőivel és polgármestereivel, plébános-
sal, népviseletbe öltözött lakossággal és a járművekkel végig a
település főutcáján, majd a kultúrház mögötti téren felállított szín-
padon folytatódott az ünnepség. A résztvevők hangulatát fokozta a ren-
dezvénytéren felállított borsátrak, büfé, kirakodó vásár és légpuska
lövészet.

A műsorvezető Tarjányi Sándor szellemes konferálása is jókedvre
derített mindenkit. A színpadon a települések polgármestereinek
köszöntője után Cséry Gergely plébá-
nos megáldotta a szőlőharangot, majd
kezdetét vette a települések amatőr
szereplőinek műsora. Ezután a Kinizsi
Táncegyüttes szórakoztatta a közön-
séget, majd Postás Józsi előadása alatt
már többen táncra perdültek. A 21.00
órakor tartott színvonalas tűzijáték után
hajnalig tartó bál következett, a zenét
Domján Tamás szolgáltatta.

A rendezvény sikeres megtartásáért
Bolla Albert polgármester köszönetet
mondott minden támogatónak és
segítőnek, kiemelve Halász István ra-
poskai vállalkozót, aki a rendezvénysá-
tor bérleti díját átvállalta, és a büfét,
valamint az ízletes babgulyást szolgál-
tatta, illetve Csali Jánost, az Elektro
Csali Kft ügyvezetőjét, aki a ren-
dezvény elektromos ellátását és a
térvilágítást magas színvonalon, térí-
tésmentesen biztosította.

P.K.

XVIII. Lesencéktől a Balatonig 
Hagyományőrző Szüreti Fesztivál

Készülnek a bábok

Készülnek a Faluőrök

A bábkészítők szorgos csapata műveikkel
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Raposka várja vendégeit

A megnyitó ünnepség vendégei

Ünnepi műsor művészek
előadásában

Borkirálynő jelöltek vetélkedője a szigorú zsűri előtt

Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő

köszönti a nyitó ünnepségen
megjelent vendégeket

Készül a színpad
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Felvonulók érkezése Raposkára

Borral és pogácsával fogadjuk az érkezőket

A díszes menetben a Vinum Vulcanum Borlovagrend tagjai

Indul a felvonulási menet

Gergő atya és a települések polgármesterei

Megtelt a Fő utca felvonulókkal Érkezés a Rendezvénytérre
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A Szőlőharang megszentelése

Készül a finom szüreti babgulyás 

A raposkai betyárokA raposkai Gézengúzok műsora

Az érdeklődő közönség

Az est egyik fénypontja a TűzijátékA települések zászlóiKulináris ételek vendégeinknek
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Raposka védőszentjének ünnepén, Szent
Mihály havának utolsó vasárnapján ünnepé-
lyes búcsúi szentmisének lehettünk részesei.
E jeles alkalomra a szorgos kezek által ki-
takarított, és szépen feldíszített kis templo-
munk megtelt kicsikkel és nagyokkal, hely-

beliekkel, rokonokkal és a környékről érke-
zett vendégekkel. A fehér krizantémok, a
tömjénillat, az orgonaszó, a Tisztelendő Úr és
a ministránsok bevonulása fokozták az
ünnepi hangulatot. 

Cséri Gergő plébános úr prédikációjából

megtudhattuk, hogy Mihály, vagy más néven
Michael arkangyal neve a héber „mi ká él” = „ki
olyan, mint az Isten?” kifejezésből ered. Szent
Mihály az Istenhez hűséges angyalok vezére,
akik Isten oldalán állnak a gonosz lelkek elleni
harcban. Jelszavuk, csatakiáltásuk: Ki olyan,
mint az Isten?!, aminek voltaképpeni értelme
ez: Senki sem olyan, mint az Isten, vagyis: Isten
a leghatalmasabb.

A szentmise végén Szent Mihály imája hang-
zott el, amely a tavalyi búcsúi szentmise óta már
hagyománnyá vált. A hívek végül teljes búcsú-
ban részesültek, azaz „búcsút vettek” a rájuk
váró büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén
közvetített kegyelme által.

Szent Mihály arkangyal jelképe a hatalmas
kard – amely látható a raposkai templom
oltárképén is – mellyel ledöfi a sátánt, és legyőz
minden gonoszt. Őt tartják a hűség, az alázat, a
halál, és más utolsó dolgok védőjének is. Ezért
Szent Mihály a hét utolsó napjának, a vasárnap-
nak, és a nap utolsó órájának, az éjfél előtti órá-
nak is angyala. A magyar néphagyományban
Szent Mihály ott van a haldoklók mellett, segít
itthagyni a földi világot, átkíséri a lelkeket a túl-
világra. Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a Szent
Mihály lova elnevezés, valamint a Göncöl-
szekér másik neve, Szent Mihály szekere, sőt, a
Tejút egyik középkori neve, Szent Mihály útja is.

A szentmisét követte az Immakuláta Mária
szobor megszentelése. A szobor felújításához
anyagilag hozzájárult az önkormányzat a tava-
lyi falunap teljes bevételével, valamint adako-
zásukkal az ebenheimi vendégek, a hívek és
Cséry Gergely plébános úr. 

A ’Szűz Mária karjában a kis Jézussal’ szobor
immár méltó külsővel hirdeti a Szűzanya iránti
tiszteletünket.

Egy-egy ilyen szép ünnep mindannyiunk lel-
ki épülését és felfrissülését idézi elő, és azt,
hogy újult erővel kezdhessünk neki a dolgos
hétköznapoknak. Kívánom, hogy még sok i-
lyenben legyen részünk!  Szentgyörgyi Adrienn

Szent Mihály-napi búcsú

Felújított Mária szobor szentelése

Megpróbálom röviden összefoglalni a két hét
eseményeit, ami nem egyszerű, hiszen a nagy
előkészület sok időt igényelt.

Kezdődött mindez az ötleteléssel, amikor
Petrétei Krisztina és Hoffman Szilvia összedugta
a fejét, és próbáltak olyan díszítő elemeket ki-
találni, amilyen még nem volt a felvonulások
történetében. Ekkor született meg az ember
méretű szalmababák ötlete, amelyekhez az
ismerősöktől és családtagoktól gyűjtöttünk
ruhadarabokat. A két „faluőr” gondolata is ekkor
pattant ki a fejükből, amelyekhez a bálákat
polgármester úr közreműködésére a Nemzeti
Park adta. Balázs a helyszínre szállította, majd ál-
lította össze azokat Peszleg Róbert és Barka Ernő
segítségével. A két óriáshoz szükséges ruha-
anyagot több helyről szereztük be. Egyrészt
Simonné Annuska és Hoffman Szilvi szek-
rényéből, másrészt egy varróüzem kiselejtezett
anyagai között turkáltuk. Elmentünk a helyszínre
négyen, és mint a lelkes gyerekek másztunk fel
az egymásra pakolt faládákra, és túrtuk azokat
„értékes” anyagokat keresve. Higgyék el, hatal-

mas élmény volt.
A szeptember elsejei nagy rendezvény előtti

két hétben tehát hatalmas munkálatok folytak.
Az első hét a szalmaemberek kitömésével,

összeállításával, dekorálásával telt. A csapat e-
gyik része az ingeket varrta a nadrágokhoz, ebből
áll ugyanis a babák teste. A csapat másik fele
pedig teletömte szalmával az összevarrt, akkor
még fejetlen testeket. Ezután a fejek „tömése”
következett. Ezeknek a műveleteknek udvarunk
adott otthont, és elmondhatom, egy hónap alatt
sem fordul meg nálunk annyi ember, mint ebben
a pár napban. A fej nélküli bábokat a kultúrházba
talicskáztuk, ahol megtörtént a legizgalmasabb
és egyben leghangulatosabb pillanat, amikor
összepárosítottuk a testeket a fejekkel. Mikor
aztán felkerültek a babákra a dekorelemek (haj és
kendő), rögtön jöttek az ötletek, hogy melyik
figura milyen nevet kapjon, kire hasonlít.

A második hét elején a nagy bábuk összeál-
lítása és felruházása következett. Három estét
vett igénybe mindez, még úgy is, hogy kb. tízfős
csapat dolgozott folyamatosan. Nem volt kis

meló, de az eredmény kárpótolt minket.
A hétvégére nem maradt más, mint az em-

berkék kihelyezése a faluban. Ez sem ment köny-
nyen, hiszen el kellett dönteni „kit-kihez” társít-
sunk, de végül sikerült. Méghozzá olyan sikere-
sen, hogy néhányan nem bírtak a lelkese-
désükkel, és kettő babát magukkal vittek haza-
felé menet.

Nem említettem még az összes lelkes segítőt,
így most ezt pótolnám egy rövid felsorolással:
Barka Ernő, Borbély Balázs, Dénes Gergő,
Forika Kinga és lánya Bogi, Hoffman Ferencné,
Hoffman Szilvia, Horváth Sándorné, Linter
Martin, Nagy Attila, Nagy Renáta, Nagyné Pajter
Ildi, Peszleg Róbert, Petrétei Krisztina és lányai:
Boglárka és Brigitta, Riba Erzsébet, Riba Tibor,
Rudolf Marcsi, Simonné Király Anna és lánya
Ági, Szalóky Csaba és családja, Szentgyörgyi
Ferencné, Szijártó Lacika, Tóth Józsefné.

Szép munka volt! 
Nagyon elfáradtunk a végére, de megérte!

Rudolf Mária

Így készültünk a szüreti fesztiválra
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„Már másodszor vettem részt a raposkai
nyári táborban és bár hihetetlen, de sokkal
jobb volt, mint az elmúlt évi.” – mondta az e-
gyik kis táborozó.

A tábort idén is Petrétei Krisztina kultúros
szervezte, aki már szinte a gyermekek szívéhez
nőtt. Sok érdekes program várt bennünket, mint
a keszthelyi kirándulás és filmnézés, vagy a
nagyobbakkal való beszélgetés a világháború
koráról. Egyéb elfoglaltságok is voltak, amit a
szabadidőben lehetett csinálni: a fiúk fociztak,
míg a lányok nagyrészt társasjátékoztak vagy
beszélgettek. 

A tízórai és ebéd nagyon finom volt, alkal-
manként mi választhattuk ki, mit együnk
másnap.

Ezt elsősorban Nagy Sándornénak köszönhet-
tük, aki szabadidejében finomabbnál finomabb
ételeket készített. Hétfőtől péntekig jobbnál jobb
elfoglaltság várta a lelkes gyerekeket.
Keszthelyre egy kis vonatozással jutottunk el,
ahol egy pár órát játszhattunk a játszótéri
játékokon, a nagyobbak pedig kipróbálhatták a
nemrégiben felavatott fitneszpark különböző
gépeit. A napot egy kis Balaton széli uzsonnával
zártuk. A hét hamar eltelt, de a gyermekek
szívében tovább élnek azok a napok, amiket tár-
saikkal együtt töltöttek a nyári szünetben.

Egy biztos, én a következő évben is elmegyek
ebbe a táborba és ajánlom minden velem egyko-
rú gyereknek is, aki egy ilyen élményekben
gazdag nyarat szeretne magáénak tudni! 

Kocsor Péter és Kocsor Valentina   

A nyári tábor résztvevői

Tapolca-pataknál a csapat

Nyári tábor



Bolla Albert polgármester fogadóórája: csütörtök 10-12 óráig
Tel: 06-30/677-98-44, Honlap: www.raposka.hu
E-mail: polgarmester@raposka.hu

Körjegyzőség: Tapolca, Zrínyi u.7. Tel: 87/510-335
Ügyfélfogadás: hétfőn 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
Hivatalsegéd: Hoffman Ferencné tel: 06-30/298-9990
Petrétei Krisztina kultúros tel:06-30/311-5750
Teleház: tel: 87/510-458, 06-20/396-4576, nyitva: K-Sz-P: 13-19 óráig; 

Cs: 10-18 óráig; Szo: 13-18 óráig; V-H: szünnap
Polgármesteri iroda tel: 87/413-566
Orvosi rendelés: Dr. Karasszon Diána tel: 06-30/620-3298

Hétfő: 9.30-11 óráig; csütörtök: 14-15 óráig
Mentők: 104, 87/410-004; Rendőrség: 107, 87/412-322; Tűzoltóság: 105,
87/510-352
Szabados Béla hegybíró fogadóórája: Tapolca, Kossuth u. 2,

Hétfő: 8-17 óráig, kedd: 8-12 óráig, péntek:13-17 óráig
Tel./Fax: 87/510245; 06-30/613-3357

Orvosi  ügyelet: Tel.: 87/411-655/ 155-ös mellék
Orvosi ügyelet helye: Tapolca Ady E. u. 1-3.(a kórház udvarán található épület)
Ügyeleti idő: hétköznap: 16 órától  másnap reggel 8 óráig
Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napon: 24 órán keresztül 
Gyermekorvosi ügyelet: Tel.: 87/411-655  155-ös mellék
Gyermekorvosi ügyelet helye: Tapolca Ady E. u. 1-3. (a kórház udvarán
található épület)
Ügyeleti idő: hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig 
Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napon: 8.00-12.00 és 16.00-20.00

Járó beteg szakrendelésre időpontot minden nap 10.00-14.00 óráig lehet kérni
a 87/511-082-es és 87/511-092-es telefonszámon. Ez alól kivétel a fizió- és
mozgásterápia (87/511-093), valamint a gyógytorna (87/511-272).
Felnőtt fogászat: Dr. Szőllősi Zsolt. Tapolca, Május 1.u. 8. Tel.: 06/87/321-448
Rendelési idő: hétfő, kedd: 11-17 óra; szerda: 8-14 óra; csütörtök: 12-18 óra;
péntek: 7-13 óra
Gyermekfogászat: Dr. Csóka Cecília
Tapolca, Alkotmány u.5. Tel.: 06/87/322-042
Rendelési idő: hétfő-kedd-szerda-csütörtök: 10-16 óra, péntek: 7-13 óra
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 12.00-17.30 óráig; Kedd: 8.00-
16.00 óráig; Szerda: 8.00-16.00 óráig; Csütörtök: 8.00-13.00 óráig; Péntek:
8.00-11.30 óráig
NAV Tapolcai ügyfélszolgálati hely: 8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 12.
Alaptevékenység: Szolgáltatás Tevékenységek: Adóhivatal (APEH) Telefon:
87/322-683 Fax: 87/322-683 Weboldal: www.apeh.hu

Megjelenik 120 példányban.
Felelős kiadó: Bolla Albert

Kiadó: Raposka Község Önkormányzata
Szerkesztette: Petrétei Krisztina

ISSN 2063-2576
Nyomdai munkák:

Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644
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Rejtvény

Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek

Vízszintes:
1. Halloween e lények ünnepe (1); 12.
kúszónövény; 13. Alpokból való; 14.
téli sport; 15. francium vegyjele; 16.
név nélkül; 17. ÖGZ; 19. mi okból?;
21. kiejtett msh.; 22. olasz tészta; 24.
német névelő; 25. divatcipő része; 26.
könnyed udvarlás; 28. tallium vegy-
jele; 29. kígyó a Dzsungel könyvében;
30. Ofélia francia megfelelője; 31. tál-
tosok; 34. Audi típus; 35. északi nép;
36. eloroz; 38. régi római köszönés; 39.
Gizi egynemű betűi; 40. Halloween e
lények ünnepe (2).

Függőleges:
2. kőzetalkotó ásványfajta; 3. olasz
köszönés; 4. ajtót becsuk; 5. helyhat.
rag; 6. balti-finn nép; 7. hamis; 8.
naponta egynemű betűi.; 9. Japán valu-
ta; 10. csont latinul; 11. Halloween e
lények ünnepe (3); 14. Halloween en-
nek a kezdete; 15…. Csaba
(festőművész); 18. társasági forma
röv.; 19. Füst …. ,Kossuth díjas író-
költő; 20. függöny fajta; 21. …. van
(asztalon az étel); 23….. Tamás rock-
énekes; 24. oldalra fordul; 27.
vadászhely; 30. mást hibáztat; 32.
német motormárka; 33. OLE; 37.
például röv.; 38. annyi mint röv.

Beküldendő a vízszintes 1; 40; és a
függőleges 11; 14; sz. sorok megfejtése
a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz.
alatti címre, vagy ugyanott személye-
sen is leadható.

Beküldési határidő: 2012. november 30.
Nyertes díja: 3.000 Ft értékű könyv-
utalvány. Előző rejtvény nyertese:
Nemes Hajnalka Tapolca

Rejtvényt készítette: Bolla Albertné


