
Tisztelettel köszöntöm az újév első napjaiban
újságunk valamennyi olvasóját. 

A mostani számban a 2015.évi esztendő utol-
só negyedévében településünkön történt külön-
böző önkormányzati-, és kulturális eseményekről
kívánom tájékoztatni Önöket.

A képviselő-testület a negyedév során 1 alka-
lommal közös rendkívüli, míg kétszer rendes kép-
viselő-testületi ülést tartott. A november 26-án tar-
tott testületi ülésünk után Lakossági Fórumra,
majd azt követően Közmeghallgatásra került sor.
A csekély számú érdeklődő előadást hallott tele-
pülésünk környezeti állapotáról, valamint a kép-
viselő-testület és a Falugondnoki Szolgálat 2015-
ben végzett munkájáról. 

A december 15-én tartott ülésen elfogadtuk a
2016. évre szóló rendezvény-tervünket, és meg-
hallgattuk a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal 2015 évben végzett munkájáról  szóló
beszámolót. A röviden érintett testületi munkán
túl több figyelmet érdemlő történést kívánok meg-
osztani olvasóinkkal: 

- A 2015. augusztus 17-i esőzések kapcsán a
hegyi utakban keletkezett károk miatt vis maior
pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztéri-
umhoz. Sajnos, a mindenben megfelelő pályáza-
tunk ügyintézői hiba miatt 4 nappal később került
beadásra, mely végett azt elutasították, függetle-
nül a tartalomtól. Ez ügyben a belügyminiszter-
hez címzett fellebbezés is eredménytelen maradt. 

Az utak viszonylagos helyreállítását saját erőből,
és esetleges egyéb forrásból kívánjuk megoldani.

- Többszöri egyeztetésre került sor az érintett
települések polgármestereivel és más ez ügyben
kompetens gazdasági egységek, hivatalok mun-
katársaival a Szent György-hegyre egy esetlege-
sen építendő kilátótorony érdekében. 

Ugyanez mondható el a Tapolca-Szigliget
között tervezett kerékpárút kapcsán is. 

Mindkét téma egyeztetés, tárgyalás szakaszá-
ban van, róluk jelenleg ennyit kell tudni. 

Az előzőeken túl számos rendezvényen kép-
viseltem településünket, így részt vettem Szigli-
geten a Magyar Önkormányzatok Szövetsége,
Káptalantótiban a Leader, valamint Diszelben a
Hegyközség évzáró ülésein, továbbá a tapolcai
átépített Deák Jenő kórház és mentőállomás pro-
jektzáró ünnepségén. A tapolcai és a szlovéniai
Csentében tartott Márton-napi újbor összejöve-
telen szintén jelen voltam.

A negyedév során több kisebb beruházás és
munka is elkészült, így a kultúrház új épületrész
folyosójának lambériázása, a tisztítószerek táro-
lására alkalmas szekrény elkészítése, a buszvárók
javítása és festése, a TZ-4K traktor és a falu-
gondnoki busz javítása, épületeink elektromos
szabványossági-és villámvédelmi felülvizsgálata
a jegyzőkönyvekkel együtt, a tűzvédelmi utasí-
tás és a munkavédelmi kockázatelemzés. A fel-
soroltak közel 500 ezer Ft kiadást eredményez-
tek önkormányzatunknak. 

A hegyi utak kritikus szakaszainak gallyazása
is megtörtént. 

A negyedév rendezvényei jó színvonalon
kerültek megtartásra, kellően szolgálták a tele-
pülés lakosságának kulturális igényeit (tök jó nap,
mikulás, idősek karácsonya, forraltbor party, szil-
veszteri bál). Róluk bővebben az újság belső
hasábjain megjelenő cikkekben olvashatnak. 

Az előzőeken túl rendőrségi fórum megtartá-
sára került sor szerény érdeklődés mellett, ahol
színvonalas, érdekes előadásnak lehettek tanúi a
jelenlévők. 

A falugondnok november 18-i kezdettel részt vett
az első továbbképzési cikluson Szombathelyen.

A Raposkai Ifjúsági, Sport és Szabadidő Egye-
sület Közgyűlésén megválasztotta az új vezető-
séget, mely bejegyzésre került a Veszprémi Tör-

vényszéken.
Tisztelt raposkai polgárok! Kedves olvasó!
Zárva a negyedév híranyagát, köszönetemet

fejezem ki mindazoknak, akik bármilyen formá-
ban segítették rendezvényeink előkészítését, lebo-
nyolítását, vagy azokban közreműködtek.

Külön köszönöm helyi támogatóinknak az idő-
sek karácsonyára a 45-szeletes torta, és a forralt-
bor party rendezvényünkre a szokásos 2 zsák
gesztenye felajánlását.

2016. év elején kívánok magam és a képvise-
lő-testület nevében mindannyiuknak jó erőt, és
egészségben megélt boldog újévet.

Tisztelettel: Bolla Albert polgármester  

Január 22. Vince napi bormustra
Január 29. Hagyományőrző tollfosztó

délután
Február 6. Gyermek és felnőtt jelmezes

farsangi bál
Március 8. Nemzetközi Nőnap
Március 15. Nemzeti ünnep
Április 20-24. Szent György-hegyi Napok
Május 1. Anyák napja
Május 28. Gyermeknap   
Július 30. „Bazaltorgona” Nemzetközi

Kulturális Fesztivál-falunap
Szeptember 3. Lesencéktől Szent György-

hegyen át a Balatonig szüreti
fesztivál

Október 1. Búcsú- Bál
Október 31. „Tök jó nap”
December 6. Mikulás ünnepély
December 17. Idősek Karácsonya, 
December 29. Forralt borfőző verseny 
December 31. Szilveszteri bál

Raposka Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa2015. IV. negyedév IX. évfolyam 4. szám

Önkormányzati Hírek

Raposka rendezvény-
naptára 2016. évre

Raposka 2016. január
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„Tök jó nap” a Keltákkal!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot ,
hogy a Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézet Család- és Gyermekjóléti Központ az
55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet értelmében
2016. január 1-től készenléti szolgálatot
működtet. 

A készenléti szolgálat célja, a család- és
gyermekjóléti központ nyitvatartási idején
kívül felmerülő krízishelyzetekben történő
azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoz-
tatás nyújtása.

A készenléti szolgálat szolgáltatás igénybe
vehető a Család-és Gyermekvédelmi Központ
ellátási területén (Tapolca, Gyulakeszi,
Raposka, Lesenceistvánd, Lesencetomaj,

Lesencefalu, Uzsa, Zalahaláp, Balatonederics,
Nemesvita, Szigliget, Badacsonytördemic,
Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács, Hegy-
magas, Badacsonytomaj, Ábrahámhegy,
Monostorapáti, Kapolcs, Hegyesd, Sáska,
Taliándörögd, Vigántpetend, Kővágóörs,
Kékkút, Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp,
Salföld, Szentbékálla, Balatonrendes, Bala-
tonhenye) élő lakosok számára

A készenléti szolgálat 
telefonszáma: 

06 30 563 5927, 

amely hívható 
hétköznapokon 

16:00-tól másnap reggel 07:30-
ig, illetve hétvégén péntek
13:30-tól hétfő 07:30-ig.

Ha úgy érzi, hogy problémája megoldásá-
ban sürgős segítségre van szüksége, krízis-
helyzetéből nem talál kiutat, hívjon bennün-
ket, forduljon hozzánk bizalommal! Megfele-
lően felkészült szakembereink állnak az Önök
rendelkezésére.

Október közepétől már mindenki azon ötletelt, hogy az idei évben mi
lesz a Kultúrházban a „Tök jó nap” idején. 

Már több éve szervezünk erre a napra tökfaragó versenyt, ami igazá-
ból Halloween ünnepe is egyben.  Linter Ottó már tavasszal gondosko-
dik arról, hogy a tökfaragáshoz biztosítva legyen az alapanyag. Ifj.Szijártó
László új ötlete alapján bográcsozással tettük színesebbé ezt a napot. Ő
felvállalta, hogy készít körömpörköltet a vállalkozó kedvű faragó meste-
rek részére. Így a délután főzéssel indult, majd következett a faragás.
Szebbnél szebb remekművek születtek. Közben pedig elkészült a vacso-
ra is, melyet közösen fogyasztottunk el
a nagyteremben. Mivel ez a program a
gyerekeknek indult, így a délután folya-
mán egy kis történelmi ismertetőt is
végighallgathattak a jelenlévők. Ezt fon-
tosnak tartottuk, mert sokan úgy gon-
dolják, hogy maga a halloween ünnep
Amerikából származik. Ez így kimon-
dottan nem helyes, mivel kutatások sze-
rint a kelta hagyományokból gyökerezik.

A keltáknál október 31-e volt ugyan-
is az év - és egyben a nyár - utolsó napja,
amikortól a világosságot és a nap mele-
gét felváltotta a hideg és a sötétség. Úgy
tartották, hogy ezen az éjszakán a halot-
tak lelke hazalátogat, és mindenféle
szellem, boszorkány, kobold, vagy lidérc
lepi el ekkor a falvakat, városokat. A
babonás emberek - mivel féltek a köztük
bolyongó rossz szellemektől - óriá-
si máglyákat gyújtottak ekkoriban,
vagy, hogy elijesszék őket, maguk is

ijesztő jelmezekbe bújtak. Ezért Raposkán mi is gyújtottunk máglyát a
rossz szellemek ellen! 

De hogy is kapcsolódnak a magyarok a keltákhoz?
Ha a keltákról hallunk, manapság azonnal az ír népzene, vagy az ír kocs-

mák, a pubok jutnak eszünkbe. Kelták azonban nem csak a Brit-szigete-
ken éltek a bronz-, és vaskorban, hanem jóformán egész Európa területén,
így hazánkban is. A kelták kiterjedt kereskedelmet folytattak bronz-, és vas-
áruikkal (fegyverek). Pannónia római tartomány a pannon kelta törzsről
kapta a nevét. A pannonok Magyarország dunántúli részén, a Dráva és Száva

közt, s a Szávától délre egészen Dalmátiáig
laktak. A pannonok számos törzsre osz-
lottak. Halottaikat elégették, s a hamvakat
urnákban temették el, mint a hallstatti kel-
ták. A gothin keltáknak Magyarország
északnyugati határán terült el hazájuk. A
rómaiak Pannónia elfoglalásával a kelta
kereskedelmi útvonalat akarták megsze-
rezni. Borostyánútnak nevezték, mert a
legfőbb errefelé szállított luxuscikk a
borostyán volt, amiből Rómában ékszert
készítettek. A római hódításnak a dunán-
túli őslakosság, a kelták, illyrek, mar-
kommanok persze ellenálltak. A kelták
azonban nem tehettek semmit a római ter-
jeszkedéssel szemben. A rómaiak végle-
gesen csak a hun uralom idején hagyták el
Pannóniát. A megmaradt, bár erősen roma-
nizálódott kelták felszabadítóként üdvö-

zölték a hunokat, és valószínűleg
beolvadt népességük a hunokéba. Ez
a mi magyar kelta történelmünk. P.K. 

Az ifjú faragónak segítője is volt 
(Képen: Forika Boglárka, Ángyán Imre, Nagy Martin)

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

8300 Tapolca, Hősök tere 15.. Tel.:87/414-485,06-30-563-5927
E-mail: csaladgondozas.tapolca@gmail.com

Figyeljünk Egymásra!
Az egyes jogsértések megelőzésében nagy szerepe van annak, ha a települések lakossága nem marad közömbös mások biztonságát tekintve. Legna-

gyobb jelentősége ennek főleg az idősek védelmében van! Az egymás szomszédságában élők sokat tehetnek azért, hogy a trükkös csalók, házaló árusok,
álszakemberek, besurranó tolvajok ne kaphassanak alkalmat arra, hogy a gyanútlan áldozatokat megkárosítsák. Ezért kérjük Önöket, éljenek egészséges
bizalmatlansággal akkor, ha településükön, az utcájukban, vagy szomszédjaiknál gyanús idegeneket, autót látnak. Ha ugyanis ilyenkor bűnelkövetőkkel
állunk szemben, már az is visszatartó erővel bír, ha látják, hogy figyeljük őket, esetleg rákérdezünk, hogy milyen szándékból keresik szomszédjainkat.
Fontos azonban tudni, hogy nem elég megzavarni őket, ha mód van rá, jegyezzük meg személyleírásukat, az autó típusát, színét, rendszámát, vagy csak
annak töredékét, és haladéktalanul értesítsük a rendőrséget a 107 vagy a 112 ingyenesen hívható telefonszámokon, vagy Bognár Bálint körzeti megbí-
zottat a 0630/946-28-68 telefonszámon.

Óvjuk együtt a biztonságot! Bognár Bálint r.ftörm.



Az idei évben Raposkára nem csak a Krampusz kísérte a Télapót, hanem
„rénszarvasai” társaságában érkezett a gyermekek nagy örömére. A Kul-
túrház nagytermében december 6-án 17.00 órától várták kicsik és nagyok,
hogy végre megérkezzen a Télapó. A várakozás ideje alatt néhány találós
kérdésre ajándék szaloncukorért adhattak választ a nagyobbak, amelyek-
ből persze a kicsik tanulhattak is. Így megszámláltuk, hány rénszarvasa van
a Mikulásnak, és persze a nevüket is felsorolták, hisz melyik gyermek ne
ismerné őket. Miután összeszámoltuk a rénszarvasokat, és Rudolfot még
külön is megemlítettük a piros orra végett, egy bábelőadást és a rénszar-
vasok táncát nézhették meg az apróságok. A mese címe: Szélvész kisasz-
szony, melyet a raposkai felnőtt színjátszó kör tagjai adtak elő a gyermekek
nagy örömére. A várakozás pedig nem volt hiába való, hiszen a Télapó az
idén is csak azért érkezett a messzi Lappföldről körünkbe, hogy ajándé-
kait személyesen adja át a községünkben élő gyermekeknek. Mivel a Miku-
lás azt hallotta, hogy idén minden taposkai gyermek jól viselkedett, így nem
érkezett üres kézzel, ajándékot hozott csomagjában. A Télapó névre szó-
lóan adta át a több mint harminc gyermeknek az ajándékot, akik nagy öröm-
mel vették át piros csomagjaikat, majd nyomban hozzáláttak azok átkuta-
tásához. 

Az ajándékosztást követően a Mikulás még egy közös fénykép erejéig
a körünkben maradt, majd elköszönt és visszautazott Lappföldre. Miután
a gyerekek elbúcsúztatták a Télapót, még az előtérben egy kis nassolásra
maradtak, majd boldogan elindultak hazafelé abban reménykedve, hogy a
Télapó otthonra is meghozta már a kért ajándékokat.  Petrétei Kriszrtina

Az idei évben kis közösségünk idősebb generációjának szóló önkormány-
zati rendezvényünk, az „Idősek Karácsonya” december 19-én, szombaton 15
órai kezdettel került megrendezésre a Kultúrházban. A falu 60 év feletti lakó-
it, kb. 50 vendéget vártunk a rendezvényre. Bőven maradt üres hely, mivel a
meghívott vendégeknek csupán a fele jött el. A karácsonyi ünnepséget Bolla
Albert polgármester úr nyitotta meg, köszöntötte a megjelent vendégeket, külön
köszöntötte a falu legidősebb lakóját Király Józsefné Margit nénit, majd rövid
összefoglalóban beszámolt az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről, a falu-
ban történt eseményekről és a jövőre vonatkozó tervekről. A köszöntőt az ünne-
pi műsor követte, melyet Petrétei Krisztina kultúrosunk és segítsége, Ángyán
Katalin állítottak össze és tanítottak be a szereplőknek. A kisgyermekek kará-
csonyi versekkel idézték fel az ünnep hangulatát, és a négy gyertyalángról szóló
kis adventi történettel, melynek tanulsága: ha a négy gyertyalángból az ember- ek hagyják kialudni az első hármat, a békét, a hitet és a szeretetet, az utolsó

gyertyaláng újra meg tudja gyújtani az előző hármat, hiszen a negyedik kicsi-
ke láng: a remény! A műsorból a tánc sem hiányzott, a kicsik és a nagyok közö-
sen, rénszarvasnak öltözve táncolták el a rénszarvasok táncát. A műsor vége-
zetéül a felnőtt generáció vicces jelenetekkel szórakoztatta a közönséget. Az
előadást követően minden 60 év feletti raposkai lakos ajándékcsomagot kapott,
melyet az önkormányzati képviselők osztottak szét, ünnepi jókívánságokkal
megfűszerezve. A résztvevők egy finom vacsorával lettek vendégül látva. Kis
falunk egy magát megnevezni nem akaró új lakója a rendezvényre felajánlott
közel 20.000Ft-ot, melyből egy hatalmas torta készült, és a vacsora végén min-
denkinek jutott belőle egy szelet finom édesség. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a kedves felajánlást mindenki nevében! Aki részvételével megtisztelte
a rendezvényt és a műsorral szorgalmasan készülő szereplőket, biztosan jól
érezte magát, hiszen a vacsora után még sokáig beszélgettek egy-egy pohár
ital mellett kis falunk szépkorú lakói. Reméljük, jövőre azok is kedvet kaptak,
akik most nem jöttek el!                                                     Hoffman Szilvia
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Megérkezett a várva várt Télapó

Az ünnepi torta és a vendégek

A műsor szereplői

Itt járt a Télapó

Idősek Karácsonya

A tél magával hozza a meleg iránti vágyunkat, amit nem csak ruhával, fűtött
lakással próbálunk elérni, hanem néha belülről is szeretnénk megmelegedni.
A fagyosabb éjszakák megérkeztével keressük azokat a helyeket, ahol testet-
lelket melengető forralt borral kényeztetik az érzékeinket. December 27-én
délután Raposka Kultúrházának udvarán volt ez a bizonyos hely, hisz ver-
senyre hívta az önkormányzat a lelkes készítőket, és várta a vendégeket kós-
tolásra.  Az idei évben hét csapat indult a „Raposka legjobb forralt bora” címért.
Délután három órától gyülekeztek és készültek a csapatok, majd az összesen
közel 100 fő érdeklődőt és versenyzőt Bolla Albert polgármester úr köszön-
tötte és adta ki az engedélyt a tűzgyújtásra. Míg készültek a finom nedűk, min-
den üst, bogrács, fazék közelében a beszélgetés, a jókedv játszott fontos sze-
repet. Szinte minden vendégváró asztalnál volt némi harapnivaló, sütemény,
pogácsa, az önkormányzat pedig tepertős-, és zsíros kenyérrel kínálta a jelen-
lévőket, és persze előkerültek a házi lepárlású desztillációk is! Az idei évben
- a több éves hagyományt folytatva - Halász István felajánlásának köszön-
hetően sült gesztenye is volt a palettán, amelyet Peszleg Róbert sütött a hely-

színen. Köszönjük mindkettőjüknek, hisz a nagy hidegben a forró, finom sült
gesztenye igazán jól esett mindenkinek, és még a kezünket is átmelegítette. 

Folytatás a következő oldalon.

Forralt bor party
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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: Ughy Jenőné
Ügyfélfogadás: minden páros hét hétfője 14.00-16.00
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, péntzek: 8.00-12.00
Teleház: 8300 Raposka, Fő u. 51. Tel.: 87/510-458
e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu
Nyitva tartás: kedd, szerda, péntek: 13.00-19.00, 
csütörtök: 10.00-18.00, szombat: 13.00-18.00
Kultúros: Petrétei krisztina Tel.: 30/311-5750
Falugondnok: Nagy 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 órá-

ig. Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napokon: 24 órán
keresztül.
Járóbeteg-szakrendelésre időpont kérés minden munka-
nap 9.00-15.00 óráig. Tel.: 87/321-448
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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Rejtvény
A rejtvény fősoraiban Magyarországon telelő madárfajok

neve a megfejtés.

Beküldendő a vízszintes 1; 26; és a függőleges 1; 6; 13. sz, sorok megfejtése a Teleház 8300 Raposka, 
Fő u. 51. sz. alatti címre, vagy ugyanott személyesen is leadható. Nyertes díja: könyvutalvány

Előző rejtvény nyertese: Kiss Imréné. Rejtvényt készítette:Bolla Albertné

A zsűri elnöke az idei évben Knolmayer Ferenc
a Hegyközség elnöke volt, segítői pedig Ughy Jenő
és Újvári Géza borászok, Varga József alpolgár-
mester és Cséry Gergő plébános úr voltak. Mint
elmondták, az idei évben nagyon nehéz volt a zsűri
dolga, mivel igazán finom borok voltak a palettán.

Figyelembe vették a bor minőségét, fűszerezését,
színét, illatát, és a legfontosabbat, hogy a bor igazi
zamata is megmaradjon. Így első helyezést az
E.S.T.M. csapata kapta vörös borukra, míg fehér-
bor kategóriában a REGÁSZA csapat vitte el az
oklevelet és az  ajándékcsomagot. A többi csapat
emléklappal, és - mint mindenki - egy kellemes
délután élményével gazdagodott. Az eredmény-
hirdetés után a hangulat borgőzös volt, de mint
igazi borkedvelők, mindenki tudja, okkal-móddal
meg nem árthat. Hisz már az ókori bölcs, Arisz-
totelész is figyelmeztetett e szabály megszegésé-
nek helytelenségére. Petrétei Krisztina

Forralt bor party
Folytatás az előző oldalról:

Munka közben a zsűri

Vízszintes:
1.nálunk telelő madárfaj; 11.bármi; 12.Dél-Ameri-
kai hegység; 14.levél-távirat; 15.ló lábának alsó része;
17.hát persze!; 18.piaci árus; 20.patak Erdélyben;
22.vagy-angolul; 23.másnak rosszindulatúan vádas-
kodó; 25.hordő űrmérték; 26.nálunk telelő madár-
faj; 28.Duna mellékfolyója Ausztriában; 30.BS;
31.nagymama régies szóval; 33.hüllőfaj; 35.pillanat-
nyi helyzet; 37.Európa Unió; 38.kanállal vizet vesz;
40.Fiat márka; 41.RLB; 43.telefonos üzenet; 44.város
Franciaországban; 45.a harmadik személyre; 47.taga-
dószó; 48.lantán vegyjele; 49.igekötő; 51.nem ennek;
53.kérdőszó; 54.mellkas része.

Függőleges:
1.nálunk telelő madárfaj; 2.színész; 3.felületére;
4.folyékony gabonafajta; 5.TMA; 6.nálunk telelő
madárfaj; 7.natrium vegyjele; 8.ritka női név; 9.GDA;
10.természeterők szörnyű képződményei; 13.nálunk
telelő madárfaj; 16.Verdi opera; 19.gyertyát szájjal
eloltani; 21.titkosított; 24.Állambiztonsági Bizottság;
25.település Brazíliában; 27.ájurvéda fogalma;
29.háziállat; 32.egyetlen darab kőből faragott alkotás;
34.kilométer; 36.LIS; 39.sóvárog; 42.tág; 44.igekö-
tő; 46.RAE; 47.énekes egynemű betűi; 50.lovas végei;
52. … Milan (olasz focicsapat); 53.Magyar Néphad-
sereg. 

Óévbúcsúztató
A kultúrházban december 31-én tartott szil-

veszteri batyus bál most is nagy sikert aratott,
melyet a Raposkai Ifjúsági, Sport és Szabadidő
Egyesület szervezett.  Az összejövetelen a község
lakói és a szomszédos településről érkezők búcsúz-
tatták együtt az óesztendőt. A szervezők örömére
nagy volt az érdeklődés, így az együtt mulatók
száma is igen magas volt. A bál este 9 órakor kez-
dődött, melyet Petrétei Krisztina pár szóval nyitott
meg, majd Borbély Balázs vette át a mikrofont és
rögtön bele is kezdett a mulattatásba. Kezdetben
ugyan a beszélgetésé volt a főszerep, de egy kis
„bátorító” elfogyasztása után hamar megtelt a tánc-
parkett. Az est folyamán tombolajegyeket lehetett
vásárolni, amelyeket később a szerencsések érté-
kes ajándékokra cserélhettek. Az emberek életében
már megszokottá vált éjfélkor a Himnusz elének-
lése és a pezsgőbontás. Ezt a hagyományt a kul-
túrházban ünneplők is megtartották, majd pohár-
ral a kézben mindenki boldog újesztendőt kívánt
a jelenlévőknek. A kultúrház udvarán a fiatalok
rövid tűzijáték durrogtatásával köszöntötték az
előttünk álló évet, és amint véget ért, már folyta-
tódott is a tánc. Hajnali 1 órakor Forika Boglárka
és Nagy Renáta segítségével elkezdődött a tom-
bolasorsolás. A fődíj egy melegszendvics-készítő,
illetve egy gofrisütő volt. Ezt követően ismét a buli-
zás vette át a főszerepet, zenészünk pedig sorban
énekelte a kért dalokat. Sajnos egyszer minden
jónak vége szakad, és ez itt se volt másképpen. A
hajnalig tartó mulatság hirtelen ért véget, de biz-
tosan még sokan szívesen szórakoztak volna
tovább. A szervezők nevében is remélem, hogy
mindenki jól érezte magát, és a legközelebbi ren-
dezvényen újra találkozunk.        Ángyán Katalin


