
Ebenheim és Raposka 2005. augusztus 28-án Testvértelepülési Szerző-
dést kötött, melynek 10. évfordulója alkalmából fotókiállítást szerveztünk
a Kultúrházban, melyet megtisztelt jelenlétével a Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal jegyzője, Ughy Jenőné.  A „Tíz év képekben” címmel
rendezett kiállítást Bolla Albert polgármester nyitotta meg, aki bemutatta
a két település kapcsolatának kialakulását a résztvevőknek, majd Bolla
Albertné egy rövid beszámolóval ismertette Ebenheim történetét,  a láto-
gatásokat a két község között, majd a jelenlévők megnézték az ebenhei-
mi kiutazásról készített filmfelvételt.        Folytatás a következő oldalon.

A III. negyedévi önkormányzati hírek ismer-
tetése előtt szokás szerint nagy tisztelettel
köszöntöm újságunk valamennyi olvasóját.

Az önkormányzat képviselő-testülete a fenti
időszakban három alkalommal ülésezett, mely-
nek során kétszer rendes, míg egy alkalommal
rendkívüli testületi ülést tartott. Az előterjesztett
napirendi pontok kapcsán a kisebb pénzmozgá-
sok miatt módosítottuk a település 2015.évi költ-
ségvetését. Ugyanezt tettük a Közös Önkor-
mányzati Hivatal költségvetésével is. 

Foglalkoztunk a víziközmű-vagyon aktuális,
jogszabályban meghatározott témaköreivel (gör-
dülő fejlesztési terv, vagyonértékelés), valamint
a háziorvosi ügyeleti szolgálat pályázatával.

Elfogadtuk a település Bűnmegelőzési és
Közbiztonsági Koncepcióját 2015-2020 évekre
terjedő időszakra, továbbá áttekintettük a két
éve megalkotott Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramunkat, melyet eredeti formában, változtatás
nélkül elfogadtunk.

Vis maior pályázatot nyújtottunk be a Bel-
ügyminisztériumhoz a 2015. augusztus 17-én tör-
tént nagy esőzés miatt a hegyi utakban keletke-
zett károk részbeni megtérítése érdekében. A fel-
mérések alapján a kár összértéke 4.880.610 Ft,
melyből az önkormányzat része a fenti összeg 30
%-át teszi ki. Az érintett utak járhatóvá tételének
munkálatait az esemény után rövid időn belül
elvégeztük (toló lapozás, egyengetés, töltés hor-
dás). Az utak végleges helyreállítása csak a pályá-
zat elbírálásának ismeretében történhet meg a
pénzeszközök rendelkezésre állása mellett. 

Jelentős problémát okozott a negyedév ele-
jén a hegyi gazdáknak kihelyezett Öt köb-
méteres Fő utcai konténer állandó szeméttel
való megtöltése és rendezetlen környezete.
Sajnos, sok illetéktelen szemétszállítás törté-
nik ide más idegen területekről. A helyzetet
soron kívüli szállításokkal és hétfőtől-pénte-
kig történő nyitvatartási idő meghatározásá-
val sikerült normalizálni, míg szombaton és
vasárnap a kaput zárva tartjuk. A jövőt ille-
tően e témában szükséges áttekinteni a lehe-
tőségeinket – figyelembe véve a szomszéd
települések elképzeléseit is – mivel hasonló
problémával küzdünk mindannyian.

Több különböző rendezvényen vettem részt
és képviseltem településünket, így a Kisapáti
falunapon, a Tapolcai Ünnepi Napokon, a
lesenceistvándi „Lesencéktől a Szent György-
hegyen át a Balatonig”, a diszeli-, és badacso-
nyi szüreti felvonuláson, valamint a felújított
lesenceistvándi óvoda átadási ünnepségén.

A település kulturális rendezvényeit illetően a
közösségi házban július 24-én képkiállítás került
megtartásra Raposka-Ebenheim 10 éves part-
nerkapcsolata alkalmából. 

Jól sikerült a VI. „Bazaltorgona” falunapi ren-
dezvény, melyet megtisztelt látogatásával Rig
Lajos országgyűlési képviselő, Dobó Zoltán
Tapolca város polgármestere és Lévai József
alpolgármester. Újdonságként szerepeltek és tar-

tottak bemutatót a Kővágóörsi Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület tagjai. Nagy sikert aratott a moto-
ros kaszkadőr bemutató. A hölgyek által készí-
tett kiváló lángos és a falupörkölt is elismerést ara-
tott a fogyasztók körében.  A színvonalas kultúr-
műsort nagy tapssal jutalmazták a jelenlévők.
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik bár-
milyen formában közreműködtek a rendezvény
sikeres lebonyolításában. Az étel befolyt támoga-
tói árából 2 db kültéri pad került beszerzésre, melye-
ket tavasszal helyezünk ki a kultúrház udvarára.

Szeptember 26-án az immár hagyományos
„Itthon vagy-Magyarország szeretlek” rendez-
vényünket tartottuk meg a kultúrháznál. A ren-
dezvény programjában vadhús feldolgozása és
ételkészítése, valamint az esti közös tűzgyújtás
szerepelt. Külön köszönetet mondok id. Barka
Ernőnek a hús biztosításáért, feldolgozásáért, és
segítőivel együtt a finom pörkölt elkészítéséért.

2015. október 2–5-ig 24-fős raposkai küldött-
ség látogatott a németországi partnertelepülésünk
meghívására Ebenheimbe. A látogatás célja
Németország újraegyesítésének 25-éves évfor-
dulója, illetve Raposka-Ebenheim 10-éves part-
nerkapcsolatának ünnepe volt. A két település
polgárai ottlétünk alatt újabb bizonyságot tettek
az egymás iránti kiváló partneri viszonyról és
emberbaráti kapcsolatról.

A település-üzemeltetéssel kapcsolatban
elmondható, hogy megtörtént a kultúrház külső
faszerkezetének állagmegóvó festése. Az új
falugondnok szorgalmas munkájának köszönhe-
tően sikerült a közterületek fűnyírását elvégez-
ni. A Falugondnoki Szolgálatból adódó felada-
tok ellátása folyamatos volt úgy a különböző szál-
lítások, mint az ebédhordás tekintetében. Köz-
munkást sajnos a negyedévben sem tudtunk alkal-
mazni, mivel Raposkán nincs aktuális személy a
Munkaügyi Hivatal nyilvántartása szerint, illetve
aki lett volna, nem működött együtt velünk.

Tisztelt raposkai Polgárok, 
Kedves Olvasó!
Zárva a negyedévet értékelő gondolataimat fel-

hívom figyelmüket az év utolsó három hónapjá-
ban tartandó rendezvényeinkre, melyeken minél
többen vegyenek részt, segítsék azok lebonyolí-
tását.     Tisztelettel: Bolla Albert polgármester
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Az augusztusi felhőszakadás
nyomai a hegyi úton

Tíz év képekben



Évek óta hagyomány a falunap megszervezése, igazán gazdag és színvo-
nalas programkínálattal. Reggel a hagyományos labdarúgó bajnokság a szom-
széd település csapataival, délelőtt a lángos sütés, mely Simonné Annuska,
Szentgyörgyiné Panni néni, és Petőné Ilike nélkül nem valósulna meg. Mert
már mindenki tudja a környéken, hogy Raposkán a Falunap nem múlhat el
ízletes lángos, és finom pörkölt nélkül. Az idei évben négy felnőtt, és két ifi
labdarúgócsapat játszott, mely izgalmassá tette a látogatók délelőttjét. Hegy-
magas, Kisapáti, Kővágóörs és Raposka szoros mérkőzésben, de baráti han-
gulatban versenyzett. Az első helyezést Kisapáti csapata nyerte, míg a máso-
dik Hegymagas, a harmadik Kővágóörs, a negyedik pedig Raposka csapata
lett. Ifi kategóriában első helyezést Raposka, második helyezést Kisapáti csa-
pata vitte el. Gratulálunk a résztvevőknek. A délelőtti mérkőzést tűzoltó bemu-
tató követte, melyhez a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai jöt-
tek el egy Mercedes típusú tűzoltó autóval, melyet az önkénteseknek test-
vértelepülésük, Saldorf adományozott. A bemutató jól sikerült, és a résztve-
vők meghallgathatták Sümegi László tűzoltó tájékoztatását, hogy pontosan
mi is történik egy tűzeset bejelentésekor. A nagy melegben persze nem lehe-
tett kihagyni a vízágyút sem, amely felfrissítette az érdeklődő közönséget.  A
bemutatót Szabó Tamás nyirádi fiatalember motoros kaszkadőrmutatványa
követte, dumával pedig barátja, Szabó Roland nyűgözte le a jelenlévőket. 

A falunapi rendezvényt Bolla Albert polgármester nyitotta meg, majd
Dobó Zoltán Tapolca város polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. A
megnyitó kulturális bemutatóval folytatódott, melyben környékünk ama-
tőr csoportjai mutatták be tudásukat. A műsorban szerepelt a Tapolcai Nyug-
díjas Népdalkör, akik régi magyar nótákat énekeltek, Nemesvitáról Szőts
Gézáné és Hegyi Anna adtak elő egy különleges jelenetet, ami mindenki
arcára mosolyt csalt. Szerepelt még Lájer Karolina és Novák Jázmin has-
táncbemutatóval, a Listvándi Csillagok modern tánccal, a Tűsarkú Vadak
pedig Révfülöpről jöttek el hozzánk táncolni. A műsort a helyi tánccsoport
folytatta, melyben először a gyermekek saját koreográfiával készült tán-
cukat adták elő. Majd a lányok- asszonyok csoport, a Linter Violetta által
tanított táncot mutatta be. Végül egy retro válogatás zárta a műsort, mely-
ben Raposka apraja-nagyja szerepelt. A retro táncot Petrétei Boglárka taní-
totta a falu táncos lábú lakóinak. A kulturális műsor után a Májusfa kitán-
colása következett, melyben id. Barka Imre kezdte el a nótázást, amihez
aztán többen is csatlakoztak. Varga Bence harmonikával kísért. Ezután a
vacsora következett, az igazi falupörkölt, majd a falunapi rendezvényün-
ket hajnalig tartó bállal zártuk. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik
segítettek és támogattak minket Falunapi rendezvényünkön, többek között
a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak, Németh Dávid Kisa-
páti lakosnak, aki nem a falu lakója de az előkészületekben végig számít-
hattunk rá, és a rendezvényen is, illetve köszönet  minden segítőnek. P.K.
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Jelenszky Istvánné Szijártó László és Linter Martin
munka közben

Készülőben a vadpörkölt (a képen: Nagy Renáta, Nagy
Norbert, Bakos Boglárka, Barka Ernő, Nagy Sándor)

Ezután a falra kihelyezett képek megtekintésére került sor. A kiállítás
anyagát az elmúlt tíz év közös emlékeiből válogattuk össze, melyek szin-
te beszéltek a vidám hangulatú programokról, hiszen az életet meg kell élni
ahhoz, hogy ilyen képek üzenetei teljes mértékben átjöhessenek számunkra.
A kiállítás még mindig megtekinthető a Kultúrházban, és úgy gondolom,
hogy érdemes időt szánni rá.  Ezáltal válhatunk nyitottabbá, saját belső kapu-
inkat is így tudjuk jobban kitárni. Hisz a fotókon ismerős arcokat láthatunk,
vagy épp magunkat, és felébreszti bennünk az elmúlt időt, emlékeket. Jó
érzést kelt bennünk, hogy e két község lakói mennyi emléket, jó élményt,
és sok napot tett különlegessé egymás és saját életünkben.                P.K.

Falunap

Táncol a falu apraja-nagyja

Tíz év képekben „És szállt a füst, jó áldozat; 
s abba kettőnk hite elfért ….
….Mi a hitünkkel áldoztunk, 
ahogy a csordapásztorok!”

Simonyi Imre

Az idei évben harmadik alkalommal csatlakoztunk az „Itthon vagy-
Magyarország szeretlek!” országosan összehangolt tűzgyújtás rendezvény
sorozatához. Ez a program Szent Mihály napjához kapcsolódik. E napot a
gazdasági év fordulójaként tartották számon az állattartók. Ilyenkor hajtották
vissza a legelőről az állatokat, és este a pásztortűz mellett ünnepeltek. Az
idei évben a vadhúsból készült ételek kerültek előtérbe, melyhez id.Barka
Ernő ajánlott fel egy fiatal vaddisznó süldőt, és vállalta annak feldolgozá-
sát és elkészítését is. Nagy Sándor és Jelenszkyné Kati mama segédkeztek
a főzésben, melyet délután három órakor kezdtünk a Kultúrház udvarán.
A pörkölthöz főtt burgonyát készítettünk, melyet Linter Martin és Szijár-
tó Lacika hámoztak szorgalmasan. Míg az udvaron folyt a munka, a nagy-
teremben pásztoréletről szóló filmeket vetítettünk. A rendezvényre folya-
matosan jöttek a vendégek, de nem üres kézzel. Simonné Király Annuska
híresen finom köményes kiflijével lepett meg minket, míg volt, aki apró-
süteményt hozott, és persze jó szokáshoz híven nem maradhatott ki a finom
nedű sem. Koccintottunk a pásztorok, és persze a közösség összetartására
finom helyi pálinkával. Hat órára elkészült a finom vacsora, amit a nagy-
teremben megterített asztalnál közösen fogyasztottuk el. A vacsora mellé
Barka Ernőné és Jelenszky Istvánné házi savanyúságot hozott, melyet ezúton
is köszönünk szépen. A vacsora után a máglya meggyújtása következett.
A jelenlévők körbeállták a pásztortüzet, és közösen nótázni kezdtek. „ A
nagy éjszakai tűz mindig ingerlő, és vidító hangulatot kelt” - mondta Dosz-
tojevszkij. Ez biztos így van, mert miután a tűz kialudt, hajnalig tartó bállal
folytatódott az este, melyen Borbély Balázs és zenésztársa Varga József húzta
a talpalávalót fergeteges hangulatot keltve. Reméljük, ez az ünnep is hagyo-
mány lesz, és jövőre újra együtt ünnepelhetünk a Pásztortűz körül!      P.K.

Pásztorünnep
Folytatás az előző oldalról:



A szüret a különböző történelmi korokban min-
dig többet jelentett egyszerű munkánál. Ünnepnek
számított, hiszen egy egész évi munka gyümöl-
csével szembesül a szőlőművelő, melyet rendsze-
resen mulatsággal tettek még emlékezetesebbé.

Legnagyobb szőlő- és bortermelő vidékeinken
természetesen ma is vannak szüreti felvonulások,
előgördülnek a szekerek, gazdagon feldíszített sző-
lőharangok, szüreti tisztségviselők (bíró, bíróné,
csőszlányok, csőszlegények, táncmesterek) mene-
telnek, és a szüret végén, akárcsak egykor, ma is
rituális étellel (pogácsa és bor) és vidám szavak-
kal köszöntik a mulatság résztvevőit.

A XXI. „Lesencéktől a Szent György-hegyen át
a Balatonig” hagyományőrző szüreti felvonulás és
fesztivál házigazdája az idei évben Lesenceistvánd
község volt. A településen már pénteken megkez-
dődtek az aktuális programok.

A programsorozat első napján Rig Lajos ország-
gyűlés képviselő köszöntötte a vendégeket, majd
a hagyományos és új szőlőfajtákról beszélt Nagy
Zóra Annamária. A szőlőhegy és zártkertek jövő-
jét Nagy László hegybíró taglalta a zalahalápi folt-
varrók kiállításának megnyitója előtt. A „Jó Laci
betyár” nem csak műsorával szórakoztatta a ven-
dégeket, hanem a hét résztvevő település betyár-
jelölt-verseny feladatait is levezette. A verseny sok
vicces és szórakoztató feladattal várta a betyárje-
lölteket, míg a vendégek betekintést nyerhettek a
betyárvilág fortélyaiba, az igazi betyárságba. A küz-
delemben minden jelölt a legjobb tudását igyeke-
zett megmutatni, és igen csak nehéz feladta volt a
zsűrinek a legkiemelkedőbb férfiembert kiválasz-
tani. Végül a feladatok alatt összegyűjtött pontok
és a betyárviselete alapján Nemesvita jelöltje, Hor-
váth Ferenc győzött:

Raposka tiszteletbeli jelöltje Balogh Attila volt, aki-
nek ezúton is szeretnénk megköszönni a részvételt.
Attila, mint a Szent György hegy betyárja bemutat-

kozásakor elmondta, eddig bujdosott a hegyben, de
a versenyen mindenképp meg szerette volna mutat-
ni igazi betyárságát. Büszkék voltunk rá, hisz jó pár
feladatnál tisztán látszott mindenki számára, hogy
igazi „betyár vér” folyik ereiben. Köszönettel tarto-
zunk, hogy eme napra felfüggesztette bujdosását. 

A szombati napon volt a fesztivál fő program-
ja, a felvonulás, a kulturális program, lézer show
és a bál. Raposkán a délelőtt folyamán a falu közös-
sége feldíszítette a traktorokat, és a többség jel-
mezbe bújt. Délután a kultúrház udvarán találkoz-
tunk a hegymagasi ünneplőkkel, majd rövid
műsorral kezdődött meg a szüreti mulatság. Ezután
mindenki felszállt valamilyen járműre és végig-
vonult a község Fő utcáján. Több járművön is han-
gos zeneszóval, énekkel és hangszerekkel kísérték
az utazást. Az út során a borongós idő, szemerké-
lő eső ellenére is feltüzelték a hangulatot a finom
helyi és környékbeli borok. Első megállónk Lesen-
cetomaj volt, ahol csatlakoztunk a balatonedericsi,
nemesvitai,  lesencefalui és lesencetomaji felvo-
nulókhoz, majd együtt vonultunk át Lesenceist-
vándra. A találkozásra idén is mindegyik telepü-

lésről érkeztek vidám szüretelők, csikósok, jelme-
zesek. Elöl haladtak a lovasok, a lovas szekerek, a
borlovagok és a polgármesterek. A sor hosszan
kígyózott a település utcáján, míg megérkezett a
rendezvény helyszínére.

A hét település felvonulását követően Tóth
Csaba lesenceistvándi polgármester köszöntötte a
jelenlevőket és adta át a „lesencei betyárnak” járó
oklevelet, mely igazolja gazdájának, hogy egy évig
jogosan viseli ezt a címet. Ezután bemutatkoztak
a falvak amatőr előadói, melyen a raposkai tánc-
csoport is színesítette a repertoárt. A szereplők nép-
táncot, modern táncot, mulatságos darabokat adtak
elő. Játszott a Nyirettyü Népzenei Együttes, ope-
rett részleteket énekelt Palotás Ágnes, zenélt
Márió, volt lézershow, ropta a táncot a Kinizsi tánc-
együttes az éjszakába nyúló mulatság előtt.

A rossz idő ellenére az idei évben is jól sikerült
a hagyományőrző szüreti felvonulás. Reméljük,
jövőre újra megrendezésre kerül, addig pedig
készülünk, hogy a betyárválasztás még nagyobb
közönséget vonzzon, hogy Attila betyárunkat több
falubéli ösztönözze. Á.K.

Raposka és a németországi Ebenheim lakos-
sága számára is különleges évforduló a 2015-ös
év. Immár negyed évszázad telt el azóta, hogy a
két kistelepülés életében jelentős fordulatok
mentek végbe. Miközben Magyarországon az
első szabad önkormányzati választások zajlottak,

Berlinben leomlott a fal, s a német nép újra egy-
séges államban élhetett. Ezek a változások tették
lehetővé 10 éve azt is, hogy a két település szo-
ros kapcsolatot alakítson ki egymással, amely élő,
közösen gondolkodó, cselekvő együttműködés-
sé vált az évek során.

Mindennek bizonyítéka, hogy településeink
polgárai rendszeresen vendégül látják egymást. A
német nép nemzeti ünnepe alkalmából Ebenhe-
im meghívására 2015. október elején raposkai
küldöttség látogatott el a településre és környé-
kére. A csoport vezetője Bolla Albert polgármes-
ter volt.  A program során ismét találkozhattak
egymással a régi ismerősök, barátok. Érkezésünk
első napja már a kettős ünnep jegyében telt: a
német településen felidézték az egyesítés emlé-
keit, és a testvér-települési kapcsolataink fonto-
sabb állomásairól készített fényképeket is nosz-
talgiával néztük. A következő napokban mód nyílt
a község környékének felfedezésére, ellátogattunk
a híres gothai kastélyba, ahol német festők képe-
iből rendezett kiállítást is megtekintettünk. A fel-
világosodás egykori központja azonban nem
pusztán kulturális centrumként jelentős.

A thüringiai erdő levegőjének tisztaságáról a
Bürgerturm kilátótoronyhoz tett séta győzhetett
meg mindenkit, és előtte a Berggarten vendéglő-
ben elfogyasztott bőséges ebéd pedig arról, hogy
a német gasztronómia nemcsak káposztából és
krumpliból áll. A nap végén kerültünk igazán ünne-
pi hangulatba.      Folytatás a következő oldalon.
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Önkormányzati Iroda: Raposka, Fő u. 51. szám alatt (tel: 87/413-566):
Bolla Albert polgármester (tel: 06/30/677-9844) 
polgarmester@raposka.hu
minden hét csütörtökön 10.00-12.00

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője:
minden hét csütörtökön 8.30-11.30

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel: 87/511-150
Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00-16.00, Szerda: 8.00-12.00, 
13.00-17.00, Csütörtök: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00
Jegyző: Ughy Jenőné
Ügyfélfogadás: minden páros hét hétfőjén 14.00-16.00 
(Tapolca, Hősök tere 15.)

Tapolcai Járási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel: 87/511-400
Okmányiroda:

Ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 8.00-18.00 óráig; 
Kedd: 8.00-13.00 óráig; Szerda: 8.00-16.00 óráig; 
Csütörtök: 8.00-13.00 óráig; Péntek: 8.00-12.00 óráig

Nagy Norbert falugondnok tel: 06-20/2565-443
Petrétei Krisztina kultúros tel: 06-30/311-5750
Teleház: Honlap: www.raposka.hu; e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu

tel: 87/510-458, nyitva: K-Sz-P: 13-19 óráig; 
Cs: 10-18 óráig; Szo: 13-18 óráig; V-H: szünnap

Orvosi rendelés: Dr. Karasszon Diána tel: 06-30/620-3298
Hétfő: 10-11 óráig; csütörtök: 14-15 óráig

Mentők: 104, 87/410-004; Rendőrség: 107, 87/412-322; 
Körzeti megbízott: 06-30/946-2868;
Tűzoltóság: 105, 87/510-352

Központi orvosi ügyelet, Tapolca Kórház: Tel: 88/412-104
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 
Járó beteg szakrendelésre időpontot minden nap 10.00-14.00 óráig 
lehet kérni a 87/511-082-es és 87/511-092-es telefonszámon. 

Felnőtt fogászat: 
Dr. Dézsenyi Éva. 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

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

• Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek •

Rejtvény
A rejtvény fősoraiban magyar művészek nevei szerepelnek.

Vízszintes: 1. 120 éve született festőművész; 12. köl-
csönbe vesz; 13. kettépattintó; 14. vállalati forma; 15.
afrikai állam; 17. orvos neve előtt áll; 18. 120 éve szü-
letett író; 20. Horvátország autójele; 21. dátumrag;
22. ceruza régiesen; 24. államnak pénzbeli hozzájá-
rulást fizető; 27. egyszerű étel; 28. belső térbe megy
(pl.hivatal); 30. kettős msh.; 31. mohamedán tör-
vénytudó; 32. távol; 35. Lehel régies neve; 36. iga-
vonó állat; 37. keverő edény; 38. lassú állat; 40.
magasra nőtt gyermek jelzője; 41. bébiszitter; 43. köz-
lekedési vonal; 45. bokorból kirohanó; 48. allé; 49.
konyhai eszköz.

Függőleges: 1. 80 éve született író; 2. apró darabokra
szedés; 3. vallási forma röv.; 4. műsor látogatottsági
szintje; 5. pénzösszegek; 6. kínosan magyaráz; 7. női
név; 8. felettes általi parancs; 9. RÖ; 10. Pest megyei
város; 11. 100 éve született nyelvművelő; 16. mág-
neses rezonancia berendezés röv.; 19. Svédország régi
pénzneme; 23. állam; 25. ritka női név; 26. időmuta-
tó része; 29. kozmetikai szaküzlet röv.; 33. ….-a ket-
tőre jut; 34. … Dezső (színész, operetténekes); 39.
kenderből font kötél; 40. Nílus (német); 42. levegő
(görög); 44. felsőfokú sportiskola röv.; 46. fázó fele;
47. tantál vegyjele.

Beküldendő a vízszintes 1; és 18, valamint a függőleges 1; és 11. számú sorok megfejtése a Teleház 8300
Raposka, Fő u.51.sz.alatti címre, vagy ugyanott személyesen is leadható. Nyertes díja: könyvutalvány. Előző
rejtvény nyertese: Ángyánné Kiss Katalin.                                       Rejtvényt készítette:  Bolla Albertné

Az egyesítés ünnepén Diethard Beese polgár-
mester köszöntője után vendéglátóink ajándékkal
leptek meg bennünket, melyet Werner Oppermman
a Közös Hivatal polgármestere, és Wolfgang
Schönau adtak át. Ez egy dekoratív, kerámiá-
ból készült barátság fa és fotóalbum volt.  Mi
sem mentünk üres kézzel, településünk nevé-
ben kiállításunk képeit adta át Bolla Albert pol-
gármester úr, s a történelmi újjászületéshez egy
három literes pezsgő is járt. 

Ottlétünk alatt két születésnapost is ünne-
peltünk, Raposkáról Nagy Csabát, míg Eben-
heimből Edwin Rommertet. 

A következő napon tovább folytatódott a kör-
nyék feltérképezése, Hörselben az ipari negyedet
tekintettük meg, majd a Farnroda étteremben ebé-
deltünk egy művésznőnek köszönhetően.

Ezután hamísítatlan NDK-s hangulatba került
mindenki. Miután átléptük a régi német-német
határt, megtekintettük a határmúzeumot, és sétál-
tunk az egykori határon. A program csúcspontja
Eisenach város meglátogatása volt, hiszen újra
rácsodálkozhattunk a német autóipar elfeledett
márkájára, a wartburgra,  de IFA és BMW típu-
sokat is felvonultatott az Automobilbau -múze-
um. A keleti blokk, a vasfüggöny, a KGST, és a
szocialista korszak felidézése után igazán jóle-
sett a hörselbergi túra. A programot ismét csalá-
dias vacsora zárta, melyet a hegytetőn volt alkal-
munk elfogyasztani. Másnap már a búcsúzás
következett, melyet mindenki megkönnyezett, és
ezt követően a hosszú hazaút várt ránk. 

Valószínűleg 25 évvel ezelőtt még senki nem gon-
dolta volna, hogy a magyar-német barátságoknak
ilyen lüktető, élettel teli kapcsolatok tudnak majd pél-
dájául szolgálni, mint a raposkai és az ebenheimi pol-
gároknak az összefogása. Reméljük, hogy az elkö-
vetkezőkben is tovább mélyül ez a barátság.   P.K.

Testvértelepüléssel közös
ünnep Ebenheimben

Folytatás az előző oldalról:
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