
Tisztelettel köszöntöm újságunk vala-
mennyi olvasóját. A 2018-as esztendő első
negyedéve az önkormányzat és a település te-
kintetében nem tartogatott kiemelkedő ese-
ményeket. Ugyanez nem mondható el a vál-
tozékony, hideg rekordokat döntő időjárásról,
amely napjainkban átmenet nélkül nyári ar-
culatát mutatja.

Kezdő gondolataim után röviden ismerte-
tem az első negyedév önkormányzati munká-
ját, a megtörtént eseményeket, híreket:

A képviselő-testület 2 alkalommal rendes,
1 közös és egy rendkívüli testületi ülést tar-
tott. Háromszor került sor képviselői megbe-
szélésre. 

A tárgyalt napirendi pontokat a jogszabá-
lyok és az aktuális feladatok határozták meg.
Elfogadtuk a település 2018. évi költségveté-
sét 49 millió 498 ezer Ft bevételi és ugyan-
ennyi kiadási főösszeggel. E számok mögött
jelentős tartalék van, melyet a képviselő-tes-
tület döntése szerint kívánunk felhasználni
különböző fejlesztésekre, beruházásokra, il-
letve az esetlegesen benyújtandó pályázatok-
nál önrészre. 

Ugyancsak elfogadtuk közös képviselő-
testületi ülésen a Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal költségvetését 405 millió
935 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel.
Megalkottuk a településkép védelméről szóló
rendeletet, valamint több szociális kérelem
elbírálásra került. 

Módosítottuk a Falugondnoki Szolgálat
Szakmai programját, valamint előkészítésre,
elfogadásra került a helyettesítésének kérdé-

se, Hegymagas Község Önkormányzatával
kötött Együttműködési Szerződés formájá-
ban. 

Az állomási út felújítására egy éve benyúj-
tott pályázatunk sajnos nem támogatták, amit
tudomásul vettük. 

Az ún. „lucernás” építési telkek folytatása-
ként további négy telek kialakítása van folya-
matban. Az érintett ingatlantulajdonosoktól a
telekalakításhoz a földterületek megvásárlás-
ra kerültek, így a jövőben lehetőség nyílik
újabb négy házhely értékesítésére, a szüksé-
ges közművek kiépítése után. 

A régi, elavult térfigyelő kamera-rendszer
helyére jó minőségű került felszerelésre,
amely kiváló minőségű felvételeket készít,
ezzel is tovább növelve lakosaink biztonsá-
gérzetét.

Ángyánné Kiss Katalin munkáját sikerült
egy fél évvel meghosszabbítani. A zöldterüle-
tek munkáira beadott létszám igényünket,
mely egy főt jelent, ezidáig nem sikerült rea-
lizálni. A feladatokat alaphelyzetben a falu-
gondnok látja el, azonban szükségessé vál-
hat, főleg a jelentősebb rendezvényeink előtt,
a lakossági segítség, társadalmi munka, amit
előre is köszönök az abban részt vevőknek. 

A falugondnok március 26-29-ig Szombat-
helyen továbbképzésen vett részt, melyet
még további alkalmak követnek. A tanfolya-
mon való részvétel és a sikeres vizsga meglé-
te feltétele a munkakör betöltésének. 

A negyedév során több rendezvényen részt
vettem, így Veszprémben a Megyeházán tar-
tott újévi fogadáson, a szigligeti felújított ön-

kormányzati hivatal ünnepélyes átadásán, a
tapolcai farsangon és Tapolca Város Napján,
a Sándor Napi bormustrán, a Vulkánok
Völgye Egyesület Közgyűlésén, és a Pro
Finnlandia Tapolcán rendezett kiállításán.
Szomorú esemény zárásaként 2018. 01. 10-
én részt vettem a tragikus hirtelenséggel el-
hunyt tapolcai vívó olimpikon, Horváthné
Szalay Gyöngyi temetésén. 

Több alkalommal került sor a XXVI. Szent
György-hegyi Napok szervezésével kapcso-
latos megbeszélésre. 

Helyi rendezvényeket illetően jól sikerült
Vince-napot tartottunk, ami ugyancsak el-
mondható a Nőnapról, tollfosztásról, farsang-
ról, és a március 15-i ünnepségről is.
Bővebbet róluk az újság belső hasábjain
megjelenő cikkekből olvashatunk. 

A szakmai elöljáró, Molnár Péter tűzoltó
alezredes jelenléte mellett részt vettem a
Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület évet
értékelő közgyűlésén, ahol a tagság csaknem
teljes mértékben képviseltette magát. 

Tisztelt raposkai polgárok!
Kedves Olvasó!
Felhívom figyelmüket a XXVI. Szent

György-hegyi Napok április 24-től 29-ig tar-
tandó rendezvényeire. 

Az első negyedév gondolatait zárom.
Kérem, hogy csinosítsák környezetüket, se-
gítsék és vegyenek részt a különböző szerve-
zett programokon. Kívánok szép tavaszt, és
mindannyiuknak jó egészséget!

Tisztelettel:        Bolla Albert polgármester
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Önkormányzati Hírek

A havas Szent György-hegy
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2018. március 15-én délután 15:00 órai kezdettel megemlé-

kezést tartottunk a raposkai Temetőben, a Hősök kertjében az

1948-49-es Szabadságharcról. A Himnusz eléneklését követő-

en Varga József alpolgármester úr köszöntötte jelenlévőket és

rövid beszédet mondott a történelmi eseményről, pár szóval

megemlítve olyan aktualitásokat, melyek az ünnephez kötőd-

nek. A nyitóbeszéd után, mintegy időutazás keretében, Linter

Martin és Szalóky Eszter Petőfi Sándor naplójából idézett

részleteket a március 15-i eseményekről. A szabadságharcot

jelképező huszárnótákat a korábban a Vince-napon bemutat-

kozott énekes trió (Hoffman Szilvia, Riba Tibor, Kovácsné

Ottó Krisztina) adta elő, fuvolán közreműködött Kovács Vica.

Kovács Lili elszavalta a Nemzeti dalt, és a műsor vége után

Bolla Albert polgármester és Varga József alpolgármester

urak megkoszorúzták a - tavaly 700 éves Raposka ünnepség-

sorozaton a szabadságharc hőseinek tiszteletére állított -

Kopjafát. Legvégül közösen elénekeltük a Szózatot. 

A rendezvényen a szeles időjárás ellenére szép számmal

gyűltek össze a falulakók és tiszteletüket tették a rendészeti

szervek képviselői is. 

Megemlékezés 
a szabadságharcról
– 2018. március 15. –

X. alkalommal rendezte meg Raposka Község Önkormány-
zata 2018. január 22-én a hagyományos Vince-napot, a sző-
lősgazdákat összehozva, a 2017. évben érlelt borok bórkósto-
lójára és közös szakmai bírálatára.  16 borosgazda remekmű-
vei sorakoztak fel a kihelyezett asztalon, a borok között el-
vétve lehetett csak vöröset találni, idén is az olaszrizling ural-
ta a kínálatot. Bolla Albert polgármester köszöntötte a jelen-
lévőket, majd rövid ünnepi műsor keretében elevenítettük fel
a régi hagyományt. Bemutatkozott egy újonnan alakult éne-
kes trió, mint énekkar kezdemény, Hoffman Szilvia, Riba
Tibor és Kovácsné Ottó Krisztina kamarakórusa a bor dicsé-
retéhez kötődő dalcsokrot adtak elő. A műsort a szokásos ce-
remónia követte, Cséry Gergely plébános úr megáldotta a
gazdák által hozott szőlővesszőket. A borbírálat megkezdő-
dött, a kóstolás mellé házi készítésű pogácsa és kifli került fel
az asztalokra, a sajttálak és almaszeletek mellé. Külön kö-
szönet ezért Barka Ernőné Magdinak, Szíjártó Lászlóné
Gabinak és Ángyánné Kiss Katalinnak. A zsűritagok össze-
foglalója alapján egyöntetű vélemény alakult ki a tekintetben,
hogy 2017-ben nagyon szép borok születtek, csupán egy-két
esetben fogalmaztak meg javaslatokat a borok kezelését ille-
tően a gazdák felé. Ez a fajta szakmai támogatás évek óta
ösztönzően hat az itt élő gazdák tevékenységére, hiszen min-
den évben jobb és egyre jobb minőségű isteni nedűvel örven-
deztetik meg a borkedvelő közönséget. Nem lenne teljes a
borbírálat, ha a borok kóstolását követően nem csendülne fel
az édes muzsikaszó, mely ezúttal is Krejcinger István harmo-
nikájából szólt egészen késő estig, mikor is a megmaradt nó-
tázók „kihörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s haza-
mennek a legények.” (Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocs-
ma…) 

Vince-nap 2018.

A zsűri nagy szakértelemmel vizsgálja  a 2017. évi

raposkai borokat. (a képen jobbról balra: Lévai

József Tapolca Város alpolgármestere, Bolla Albert

Raposka Község polgármestere, Cséry Gergely

plébános, Tóth János Zoltán Hegymagas Község

polgármestere,  Ujvári Géza helyi borász,

Knolmajerné Szigeti Gyöngyi szőlészeti és borá-

szati kutatómérnök és Knolmajer Ferenc a Szent

György-hegy Hegyközség elnöke)
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Hagyományőrző télűző ünnepség Raposkán
Hideg, havas esős reggelre ébredtünk feb-

ruár 3-án, szombaton. Az idő délutánra sem
csitult, mégis sok, jókedvű, maskarába bújt
raposkai lakó érkezett a meghirdetett farsangi
felvonulásra és kiszebáb égetésre. Hangos ze-
neszóval, s egyéb zajkeltő eszközökkel, ko-
lompolva, énekelve végig vonultunk Raposka
főutcáján, hátha sikerül a telet messze űzni. A
felnőttekből és gyerekekből verbuválódott
csapat a Kultúrházban gyűlt össze, ahol a
nagyteremben tovább folytatódtak a progra-
mok. Régi raposkai hagyomány az asszony-
farsang megtartása, melyet jelképesen - a gye-
rekek örömére -hordólovaglással elevenítet-
tünk fel. Köszönet ezért Ifj. Barka Imrének a
kölcsön hordóért, illetve a Fanyűvő
Játékparknak, hogy felajánlotta a rendezvény
idejére a hordólovagló játékot. Mindeközben

megtekinthető és megkóstolható volt a fánk-
kiállítás, melyhez felnőtteknek forralt bort,
gyerekeknek meleg teát kínáltunk. A fánkok
közül nagyon különleges volt a Barka Ernőné
által készített fánkperec. A csipegetés mellett
a résztvevőket munkára fogtuk, hiszen ki kel-
lett tömni a Tél jelképes figuráját, a
Kiszebabát. Miután elkészült, megkértük a je-
lenlévőket, hogy készítsenek gondűző cetli-
ket, melyeket egyenként feltűzünk a bábunk
ruhájára. Ezután indulhatott újra a menet, mi-
közben a havazás elállt, a Kultúrház mögötti
területen máglyatüzet gyújtottunk és egy rö-
vid gyújtófolyadékos fürdő után megmelen-
gettük a Kiszebábut. Közben daloltunk, és
áhítattal bámultuk, hogyan nyaldossák a fel-
felfutó lángnyelvek a száraz szalmabábot.
Mikor a legkisebb szalmaszál is elhamvadt

hatalmas tapssal zártuk az eseményt. 
Az ünneplők hazamentek, de ezzel a far-

sangi mulatságnak még nem lett vége. Este
21:00 órától Retro Disco Party várta a táncos
lábú, maskarába öltözött közönséget. A ba-
tyus buli jól sikerült, melynek egyik fő at-
trakciója az Ángyán Katalin által készített és
felajánlott farsangi torta volt, melyet a társa-
ság azon nyomban jóízűen el is fogyasztott.
A jelmezek is nagyon ötletesek voltak mind
délután, mind este a bálban. A hagyomány
szerint farsangkor a férfiak női ruhát, az asz-
szonyok, lányok férfi gúnyát öltöttek, s erre
próbáltak a helyiek is törekedni, mikor jel-
mezt választottak. 

Összefoglalva ezt a rendezvényt, reméljük,
hogy jövőre megismételhetjük, s talán na-
gyobb sikerrel űzzük el a telet, mint idén. 

Hagyományőrző, télűző farsang Raposkán

Tisztelettel értesítem a lakosságot, hogy a falugondnoki szolgálat továbbképzés miatt az alábbi időpontokban szünetel:

A változás az ebédszállítás rendjét nem érinti. Fentiekkel kapcsolatban kérem az érintett lakosság megértését és türelmét.
Tisztelettel: Bolla Albert polgármester

2018. március 26-29. hétfőtől-csütörtökig
2018. április 23-27-ig hétfőtől-péntekig
2018. május 14-17. hétfőtől-csütörtökig

2018. június 4 – 8. hétfőtől-péntekig

2018. június 25-28. hétfőtől-csütörtökig
2018. július 9-13. hétfőtől-péntekig

2018. augusztus 9. csütörtök

ÉRTESÍTÉS



Mit jelent asszonyokkal, leányokkal együtt leülni tollfosztani? Aki
eljött 2018. január 26-án, a délután öt órakor kezdődő eseményre meg-
tapasztalhatta, hogy nagyon sokat jelent. Idén sem hagytuk ezt a szép
hagyományt eltűnni, bár csekély létszámmal, de annál nagyobb jó-

kedvvel és eltökéltséggel
álltunk neki az aprólékos
munkának. Simonné Király
Anna hozta a tépkedni való
tollakat, szálltak a pihék
szerteszét, a megnyugtató
munka közben mindenféle
beszédtémák merültek fel
családról, a faluról, az élet
nagy kérdéseiről.  Amikor
már minden csupa pihe-
puha toll lett, félresöpörtük a
munkát és jóízűen falatozni
kezdtünk a résztvevők által
hozott finomságokból, sü-
tikből, mini szendvicsekből,
és hozzá jófajta italokat, bo-
rokat kóstoltunk. A hangulat
remek volt, jövőre is megad-
juk a módját, várjuk a lánya-
inkat, asszonyokat, jöjjenek
el minél többen!

4
Tollfosztás Raposkán

A tavaly ősszel kiírt pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így
Raposka is részt vesz a digitális jóléti program kínálta lehetőségekkel.
2018. március 10-én Balatonfüre-den jártunk Ángyánné Kiss Katival
és több környékbeli kolléganőmmel az I. Regionális DJP Mentorok
konferenciáján. Hamarosan itt a faluban is indul a DJP Pont, azaz a
Digitális Jóléti Program Pont, ami tulajdonképpen az e-Magyarország
Pont frissített változata. A Teleházban a kornak megfelelő, megújult
internetes szolgáltatásokat nyújtok majd a kedves falulakóknak, és ha-
marosan bővülni fog az eszközparkunk is laptoppal, tabletekkel, okos-
telefonokkal. Ezek használatáról, és egyéb digitális ismeretekről ha-
marosan új progra-
mokat indítok Ra-
poskán, klubfoglal-
kozások keretében.
Minderről részletes
tájékoztatás a későb-
biekben a postalá-
dákba is kihelyezésre
kerül. A konferencia
nagyon érdekes volt
és sok jó gyakorlatot
láttunk, szerintem
klassz lesz, ha nálunk
is elindul! 

Digitális Jóléti 
Program Hírek

2018. március 8-án kíváncsian, már már tü-
relmetlenül vártuk a délután öt órát, amikor is
kezdetét vette a nőnapi ünnepség. Bolla Albert
polgármester kedves szavakkal, szép idéze-
tekkel köszöntötte a jelenlévő hölgyeket, majd
átadta a terepet a raposkai férfiaknak, akik fer-
geteges, lenyűgöző meglepetés produkcióval
készültek. A szereplők közül külön kiemel-
ném a tehetséges Linter Martint, aki egy rész-
letet adott elő a Lar pour l’art színtársulat
egyik bohózatából, úgy, hogy megszólalásig
hasonlított Anti bácsira. A nevetéstől potyog-
tak a könnyeink, s ez nem maradt abba akkor
sem, amikor megjelent hat, kantáros nadrágba
öltözött táncoslábú férfiú, akik profin megko-
reografált, igen szórakoztató bajor táncot rop-
tak a parketten. A műsor után volt egy kis nye-
reményjáték, ezt követően a férfiak egy szál

rózsával és egy emléklappal kedveskedtek a
hölgyeknek, majd következett a meglepetés
torta, melyet kis falunk lelkes cukrászleánya,
Ángyán Katalin készített a faluban élő höl-
gyek tiszteletére. Rengeteg sütemény gyűlt
össze Riba Tibor és pár ügyes kezű résztvevő
jóvoltából. A jelenlévő hölgyeknek a sütiken
kívül a Kultúrház konyhájában frissen sütött
sörkiflit is felszolgáltunk. S, hogy ez a felhaj-
tás mennyire volt népszerű a raposkai asszo-
nyok és lányok körében, megkértünk pár
résztvevőt, hogy értékeljék a műsort:

„Szerintem fergeteges volt, nagyon ügyesek
voltak es nagyon megható volt az, ahogyan
rákészültek az egészre. Szerintem példaértékű
a sok munka, amit a műsorba fektettek.
Nekem személy szerint nagyon tetszett!”
(Horváthné Decsei Csilla, Hegymagas)

„A nőnapi műsorért nagyon hálás vagyok
a belevaló fiúknak, akik szívüket-lelküket be-
leadták, hogy a raposkai hölgyeknek örömöt
szerezzenek. Üzenem: sikerült! Köszönjük!”
(Hoffman Szilvia, Raposka)

„A mai napig jókedvre derülök, ha eszem-
be jut, gratulálok fiúk kitettetek magato-
kért!!!” (Nagy Mónika, Raposka)

„Fantasztikusak voltak a fiúk. Linter
Martin produkciója, a tánc, az ének... mind
színvonalas volt számomra. Ezzel a műsorral
remélem, hogy meglepnek a fiúk még egy-
szer-kétszer.  (Nagy Sándorné Ildi, Raposka)

„Alig vártam a műsor napját, hogy meg-
nézhessem ismét, mivel készültek nekünk a
fiúk! Nem csalódtam! Gratulálok! Köszi
Martin és a Többiek! Nagy puszi érte!”
(Kozma-Bognár Ica, Raposka)

„Rengetegen voltak kíváncsiak a raposkai
fiúk fergeteges műsorára. Az előadás, a bajor
tánc, a férfikórus mind-mind nagyszerű sikert
aratott a hölgyek örömére. A műsorok után a
virág és a finom torta – amit köszönünk szé-
pen Ángyán Katinak – még jobban emelték a
hangulatot! Köszönjük!” (Kozma-Bognár
Nikoletta, Raposka)

„Szerintem ez volt az eddigi legjobb műsor.
A fiúk nemcsak a humoros oldalukat mutatták
meg, hanem az énekes tehetségüket is. A
Martin is olyan élethűen elő tudta adni az
öreg vén róka szerepét, hogy az valami hihe-
tetlen. Na meg az a tánc!  Meg az is nagyon
tetszett, hogy nem volt monoton, hanem élet-
et meg humort vittek bele.” (Kocsor
Valentina, Raposka)

Nemzetközi (Fergeteges) Nőnap Raposkán

Kollégáimmal Balatonfüreden 

a konferencia szünetében

A raposkai fiúk idén is remekeltek
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Idén első alkalommal állítottunk húsvét
előtt, 2018. március 29-én, tojásfát a
Kultúrház előtt, melyet sok lelkes raposkai
felnőtt és gyerek díszített fel saját készítésű
hímes tojásokkal. A fát a Linter család aján-
dékozta a falu lakóinak. 

Februárban kialakítottunk egy kényel-
mes klubszobát a Kultúrház Kistermében.
Sárközi Réka és Horváth Norbert felaján-
lásával két ülőgarnitúrával tudtuk beren-
dezni a klubfoglalkozásokhoz otthonos és
kényelmes szobát. Jelenleg már működik
a terem, itt tartjuk keddenként délelőtt a

népszerű Baba-Mama Klubot, ha a legfia-
talabb olvasóközönség érkezik a
Könyvtárba, át lehet ide jönni pihenni,
játszani, tombolni kicsit. Ebben a helyi-
ségben szeretnénk megtartani majd a
nyugdíjas klubot is, melyet hamarosan a
tavasz folyamán újrakezdenénk. 

Tojásfa

Megújult 
a Kisterem

Igazi olvasósarkot rendeztünk be a
Könyvtárba, a lelkes olvasóközönség kedvé-
ért. Idén a Könyvtárellátó Szolgáltatási
Rendszer jóvoltából a következő folyóirato-
kat lehet állandó jelleggel, frissen olvasni:
Kismama, Eszes, Konyhatündér, Borászati
Lapok, Praktika magazin.

Olvasósarok
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Önkormányzat: 8300 Raposka, Fő u. 51. 
Tel.: 87/413-566, Honlap: www.raposka.hu
Polgármester: Bolla Albert
Tel.: 30/677-9844, email: polgarmester@raposka.hu
Ügyfélfogadás: minden csütörtökön 10.00-12.00
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/511-150
Ügyfélfogadás: hétfő és csütörtök: 13.00-16.00, 
szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00
Jegyző: Dr. Németh Mária Anita
Ügyfélfogadás: minden páros hét hétfője 14.00-16.00
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője 
minden hét csütörtökön 8.30-11.30
Tapolcai Járási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel.: 87/511-400
Kormányablak: Tel.: 87/795-000
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00, kedd, szerda:
8.00-16.00, csütörtök: 8.00-18.00, péntek: 8.00-12.00
Könyvtár: Vasárnap, Hétfő: szünnap, Keddtől szom-
batig 13:00-20:00 kivétel csütörtök: 8:00-16:00
Teleház: 8300 Raposka, Fő u. 51. Tel.: 87/510-458
e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu
www.facebook.hu/raposka

Nyitva tartás: V: szünnap, H-CS:9:00-17:00, P: 11:00-
18:00, Szo: 14:00-15:00
Kultúros: Kovácsné Ottó Krisztina Tel.: 20/354 6798
Falugondnok: Horváth Norbert Tel.: 20/256-5443
Orvosi rendelő: 8300 Raposka, Fő u. 51.
Háziorvos: dr. Karasszon Diána Tel.: 30/620-3298
Rendelési idő: hétfő: 10.00-11.00, csütörtök: 14.00-15.00
Szent György-hegy Hegyközség: 
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Hegybíró: Mező Sándor Tel.: 70/450-8553
e-mail: mezo.sandor@hnt.hu
Orvosi ügyelet: Deák Jenő Kórház 
8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3. Tel.: 87/511-080. 
Ügyelet: hétköznap 16.00 órától másnap reggel 8.00
óráig. Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napokon: 24
órán keresztül. Járóbeteg-szakrendelésre időpont kérés
minden munkanap 9.00-15.00 óráig. Tel.: 87/411-655
Felnőtt fogászat: 8300 Tapolca, Május 1. u. 8. 
Tel.: 87/321-448
Fogszakorvos: dr. Dézsenyi Éva
Rendelési idő: hétfő, csütörtök: 12.00-18.00, 
kedd, szerda: 8.00-14.00, péntek: 7.00-13.00

Gyermekfogászat: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 5.  
Tel.: 87/322-042
Fogszakorvos: dr. Csóka Cecília. Rendelési idő: hétfő,
kedd, csütörtök: 10.00-16.00, szerda, péntek: 7.00-13.00
Mentők: 104, 87/414-247, Tűzoltóság: 112, 87/510-
352, Rendőrség: 112, 87/412-322
Körzeti megbízott: Bognár Bálint Tel: 30/946-2868
Ügyfélfogadás Raposkán minden csütörtökön 10.00-
12.00 óráig.
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Felelős kiadó: Bolla Albert 
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Szerkesztette: Kovácsné Ottó Krisztina
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• Információk •

A rejtvény fősoraiban tavasszal virágzó növények neve szerepel.
Vizszintes: 1. növény neve; 12. kettős msh.; 13. jól hasadó ásvány; 14. gyer-
mekintézmény röv.; 15. angol iskolaváros; 17. hajlakk márka; 18. rangjelző
előtag; 19. fog és szita jelzője is lehet; 20. Eta becézett alakja; 23. Tündér …
(Szabó Magda), 24. lassan halad; 26. egy bizonyos tartományon kívüli; 28.
latin tánc; 30. RI; 32. regény szerzője; 33. morze jel; 34. antik hangulatú; 36.
Dunaradvány településrésze (Szlovákia); 40. buddhizmus ága; 41. fényér-
zékenység mértékegysége; 42. latin mgh; 43. RL; 44. tavi kirándulójármű;
47. éles hangon kiabál; 49. Seat típus; 50. Árpád fejedelem unokája.
Függőleges: 1. növény neve; 2. fagylalt tölcsér alapanyaga; 3. növény
neve; 4. USA hírügynökség; 5. növény neve; 6. SZTK elődje; 7. Hager .
…. (Kossuth-díjas iparművész); 8. vállalati forma; 9. növény neve;

10…… királya (Lalo); 11. iratköteg; 16. finn iskolaváros; 18. tokaji bor;
21. lázító; 22. KLB; 25. helyhatározó; 27. Törökország autójele; 29. …..
kissé bogaras (magyar film 1938); 31. megérkezik; 33. szem.névmás; 35.
árasztó; 37. tejtermék; 38. irodalmi mű; 39. királyi szék; 41. már értem;
45. régi római pénz; 46. tóga egynemű betűi; 48. Jupiter holdja.
Beküldendő a vizszintes 1; és a függőleges 1;3;5;9 sz. sorok megfejtése
a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre, vagy ugyanott sze-
mélyesen is leadható. Beküldési határidő: 2018. május 31. Nyertes díja:
ajándékcsomag. Előző rejtvény megfejtése: vízszintes 1.: Balaton-
Felvidék, függőleges 13.: Nemzeti Park, függőleges 10.: világos. Előző
rejtvény nyertese: Németh István, 8351 Sümegprága. Rejtvényt készítet-
te: Bolla Albertné.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50K
er

es
zt

re
jt

v
én

y


