
Köszöntöm újságunk valamennyi olvasóját!
Annak ellenére, hogy a 3. negyedév első két

hónapja a nyári időszakra esik, sok rendezvény
érintette valamilyen formában településünket.

A képviselő-testület 4 alkalommal ülésezett,
melynek során egy testületi, egy rendkívüli tes-
tületi, egy együttes és egy rendkívüli együttes
ülést tartott, vett azon részt.

A főbb napirendi pontok közt szerepelt a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
évi költségvetés első féléves végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadása, illetve a 2013. évi
költségvetésének módosítása. A főbb napirendi
pontok közt tárgyaltuk továbbá Raposka község
önkormányzatának 2013. évi első féléves költ-
ségvetéséről szóló beszámolóját, és a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot. Az üléseken még
számos egyéb adódó napirendi pont került meg-
tárgyalásra, megvitatásra, elfogadásra.

Az önkormányzat 2013. év első félévi pénz-
ügyi bevételei 46,1 %, míg kiadásai 37,3 %-ban
realizálódtak. A cikk írásakor azonban már
érezhető, hogy a második félévi pénzügyi hely-
zetünk nem lesz könnyű. Ez elsősorban a köz-
ponti elvonásoknak és az alulfinanszírozásnak
tudható be. A probléma megoldására pályázatot
nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz, mely-
ben 2,5 millió Ft vissza nem térítendő támoga-
tást kértünk az önhibánkon kívül előállt helyzet
kezelésére. Az önkormányzat minden szinten
takarékos gazdálkodást folytat, az előző évek-
hez képest még visszafogottabban oldja meg
feladatait. Azonban a mintegy 6 millió Ft elvo-
nást nem képes kigazdálkodni. Bízom abban,
hogy pályázatunk eredményes lesz. Az előzőek-
hez tudni kell azt is, hogy az országban sok kis-
település került hasonló helyzetbe, és vélhetően
a kormányzat a nagy átalakítások kapcsán meg-
találja a megoldást a felmerült problémák keze-
lésére.

Folytatva a negyedév történéseit, számos ren-
dezvényen vettem részt, képviseltem települé-
sünket. Így jelen voltam a Tihanyban tartott
Köztisztviselői Napon, a kisapáti Falunapon, a
diszeli szüreti felvonuláson, a Tapolcai Ünnepi
Napok és Borhéten, a hegymagasi templomban
megrendezett gobelin kiállításon, a települé-
sünk templomában megújult oltár avatására
rendezett szentmisén, a Hegyközség Zalai-bor-
vidékre szervezett szakmai útján.

Az előzőeken túl július 2-án jól sikerült falu-
napi rendezvényt tartottunk, melyen ebenheimi
barátaink Wolfgang Schönau polgármester ve-
zetésével, 8 fővel képviselték településüket. Ez
alkalomból képkiállítás nyílt a kultúrház nagy-
termében a jelenlévő thüringiai amatőr festők
képeiből. Köszönöm minden segítő és szereplő
munkáját.

Német barátaink viszontlátogatásának tet-

tünk eleget, amikor aug. 16-19-ig Ebenheimbe
látogatott településünk 17 fős küldöttsége az ot-
tani falunapi ünnepségre. A két település polgá-
rainak hosszú évek alatt kialakult kapcsolata ki-
válóan vizsgázott most is. Vendéglátóink min-
dent megtettek azért, hogy jól érezzük magun-
kat, és lássunk valami újat, ami még nem volt az
előző útjaink során.

Folytatva a történéseket, 2013. szeptember 
7-én Lesencetomajon megrendezésre került a
XIX. „Lesencéktől a Balatonig” Szüreti Feszti-
vál. Településünk lakói közül szép számmal
vállalkoztak a Piros-cseri úton át vezető vidám
felvonulásra. A nagyszínpadon pedig sikerrel
szerepeltek a közönség örömére kultúrcsoport-
jaink. Köszönetemet fejezem ki minden felvo-
nulónak, szereplőnek, hogy ezt a hagyományőr-
ző rendezvényt magukénak érzik, és sokat tesz-
nek fennmaradása érdekében.

Külön köszönetemet fejezem ki Mészáros
László polgármester úrnak, a lesencetomaji ön-
kormányzat képviselő-testületének és a telepü-
lés lakóinak, hogy soron kívül elvállalták a ren-
dezvény házigazda szerepét, ezáltal nem sza-
kadt meg a közel két évtizedes rendezvény-so-
rozat.

Az előző gondolataimmal összefüggésben
kegyelettel emlékezem a tragikus hirtelenséggel
elhunyt Kovács Károly úrra, Uzsa település pol-
gármesterére, aki mindig nagy szorgalommal
vett részt a szüreti fesztiválok megrendezésé-
ben.

A negyedév zárásaként részt vettünk az
„Itthon vagy! Magyarország szeretlek” orszá-
gos rendezvénysorozaton. A beadott és elnyert
pályázat lehetőséget biztosított a kétnapos ren-
dezvény finanszírozására, melynek során állat-

tartással kapcsolatos eszközkiállítás, búcsúi bál,
pásztorételek készítése és kóstolása, valamint a
Szent Mihály-napi tűzgyújtás valósult meg. A
jelenlévők a programokon jól érezték magukat,
melyért köszönetemet fejezem ki önkormány-
zatunk munkatársainak és segítő polgárainak.

Nem mindennapi esemény zavarta meg több
héten, hónapon keresztül a falu lakóinak nyu-
galmát, amikor egy közeli külterületi állattartó
gazda telepéről 5 szarvasmarha elszabadult. Az
állatok kárt tettek a temetőben, ahol több sírt
megrongáltak, valamint a kerttulajdonosok ve-
teményeseiben és gyümölcsöseiben is. A sok
hatósági huzavona és a gazda együttműködése
eredményt hozott, az elszabadult állatok befo-
gásra kerültek. Az érintettek kártérítése a gazda
részéről megtörtént vagy folyamatban van, így
remélhetőleg a nem kívánt esemény ezzel véget
ért.

A települési munkákat illetően nagy nehézsé-
gek árán sikerült a fűnyírásokat elvégezni,
melyhez sokan hozzájárultak a saját porta előtt
történő fűnyírásokkal. A Szent György-kútnál
lévő kültéri bútorzatot beszállítottuk felújításra
a harangozó házhoz. Elvégzésre került a teme-
tőben a fenyőfák gallyazása, a száraz fák kivá-
gása, és a terület összetakarítása. 

A falugondnok naponta és folyamatosan 10-
15 fő részére szállítja az ebédet.

Tisztelt raposkai polgárok,
Tisztelt olvasó!
A 2013. harmadik negyedév híranyagát ezen-

nel zárom. Kérem Önöket, hogy az év hátralévő
rendezvényein minél többen vegyenek részt, se-
gítsék azokat.

Tisztelettel: Bolla Albert
polgármester
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Raposka község lakói számára az idei évben
is a leginkább várt esemény a falunap volt. A
település apraja-nagyja már hetekkel előtte
készült a nevezetes dátumra, és emlegették a
korábbi falunapok vidám, színes eseményeit
az utcai beszélgetések során. Találgatták,
hogy milyen programok, műsorok lesznek,
és persze milyen új műsorral okoznak meg-
lepetést a helyi és a vendégelőadók. 

Az idei évben az a megtiszteltetés ért minket,
hogy a németországi testvértelepülés amatőr
festőművészei elhozták műveik egy részét, ezzel
is színesebbé téve a falunapi hétvégét. A min-
tegy 42 képből nyílt kiállítás megnyitójára pén-
tek délután került sor, amelyre eljöttek azok a la-
kosok, akik érdeklődnek a szép és különleges
dolgok iránt, és fontosnak tartják, hogy a falu-
ban történő jeles eseményeken részt vegyenek.
A megnyitón Illés Klaudia hangja kápráztatta el
a megjelenteket, jól kiegészítve a művek hangu-
latát kellemes dalaival. A kiállítást – Bolla Albert
polgármester köszöntője után - Vecsei János
amatőr festőművész nyitotta meg, így bepillan-
tást nyerhettünk az amatőr művészek kulisszatit-
kaiba. A képek változatos világot tártak elénk.

Szombaton reggel megkezdődött a hagyomá-
nyos falunapi programsorozat. Kora reggel már
nagy nyüzsgés volt, és kezdetét vette a futball-
mérkőzés. Raposka - a korábbi években meg-
szokottak szerint - Kisapáti és Hegymagas fut-
ballcsapataival mérte össze tudását. Gyermek
kategóriában a raposkai, míg a felnőtt kategóri-
ában Kisapáti csapata érte el a dobogó legma-
gasabb fokát. Gratulálunk nekik! Köszönjük a
fáradhatatlan szurkolók bíztatását is. A focimér-
kőzés alatt persze már a sátorban folyt az em-
berpróbáló munka, hiszen az asszonyok nagy
lelkesedéssel gyúrták a híres, és nagyon finom
lángos tésztát. Mint mindig, most is ínycsiklan-
dóan finom és gusztusos volt, külön köszönet
Simonné Király Annuskának, Szentgyörgyi
Ferencné Panni néninek, Pető Ferencné Ilike
néninek, akik ezt az idei évben is- a nagy meleg
ellenére- megsütötték nekünk. A focimérkőzé-
sek eredményhirdetése után még nem volt vége
a sportos játékoknak, hiszen csapatokat alakítva
ügyességi versenyeken mérhettük össze, hogy a
három falu közül melyik csapat a legügyesebb.
A versenyszámok között volt zsákban futás, gu-
micsizma hajítás, sífutás, hébérezés és még so-
rolhatnám, mert elég széles volt a paletta. A lé-
nyeg nem is az első helyezés volt, hanem hogy
érezzük a játék örömét és az összetartozás fon-
tosságát. Természetesen a nyeremény sem ma-
radhatott el. A csapatok a forróságban is kitart-
va játszottak, így igazi felüdülés volt a díj, ami
jól behűtött görögdinnye volt. A délután folya-
mán lehetőség nyílt a festményekben gyönyör-
ködni a Kultúrház nagytermében, az udvaron
pedig veterán motorokat nézhettünk meg, ame-

lyeket többek között Nagy Csaba és Páhi Zoltán
hoztak el számunkra a gyűjteményükből.
Köszönjük szépen! A kiállítások megtekintése
után - Halász Istvánnak köszönhetően - a büfé-
sátornál hideg üdítő vagy sör mellett olthattuk
szomjunkat.
A kulturális műsor délután öt órakor vette kez-
detét. Bolla Albert polgármester úr köszöntője
után Szabó Veronika énekelt gyönyörű dalokat,
míg közben egy balatonedericsi táncospár mu-
tatta be tudását. A meglepetés a Halimbai
Nyugdíjas Amatőr Színjátszó kör műsora volt,
akik egy különleges összeállítással szórakoztat-
ták a nézőket, majd Kisapáti fiataljai adtak elő
egy táncot. A műsorból persze a helyi szereplők
sem maradhattak ki. A gyerekek egy country
táncot adtak elő, azután két lelkes fiatal pár mo-
dern táncbemutatója kápráztatta el a nézőket.  A
lányok-asszonyok és Linter Martin egy különle-
ges tánccal készültek, amelynek koreográfiáját
Petrétei Boglárka álmodta meg és tanította be a
lelkes csapatnak. A tánc igazi érdekesség volt,
hiszen nem igazán lehetett látni, melyik láb kié
is pontosan. A siker nem maradt el. Ezúton kö-
szönjük Vass Bernadettnek, hogy a ruhákat
megvarrta - szinte egyik percről a másikra. A
kulturális műsor ideje alatt a háttérben javában
folyt a munka, hiszen főző- sütőverseny lett
meghirdetve, illetve a szakavatott zsűri kereste
a legszebb virágos portát a faluban. A délelőtt
már szorgoskodó lángost sütő asszonyok dél-
után a falupörköltet főzték a műsorok során
megéhező nézők nagy örömére. A Virágos
Raposkáért címet az idei évben a Boldizsár csa-
lád, a Horváth család és a Linter család vehette
át, a pörköltfőző verseny nyertese a Kázsmér
család lett, míg a legjobb köményes kiflit
Simonné Király Annuska sütötte. A díjazottak

oklevelet és ajándékcsomagot vehettek át a pol-
gármester úrtól. Gratulálunk! Reméljük, hogy a
következő évben még többen fogják csinosítani
portájukat, s lesznek lelkes indulók a gasztronó-
miai versenyeken is. Miután a kulturális műso-
rok lezajlottak, a színpad gyors átrendezését kö-
vetően újra zenétől lett hangos a környék.
Kezdetét vette a hajnalig tartó bál, a talpaláva-
lót a Calypso Band szolgáltatta. Fergeteges
buli-hangulatot teremtettek számunkra a kime-
rítő, program-dús napok zárásaként. 

Ez a kis beszámoló bizonyosság arra, hogy
aki eljött a falunapra, az kiválóan érezhette ma-
gát. Ezért köszönet illeti mindazokat, akik a hát-
térben segédkeztek, hogy ilyen jó hétvégében
legyen részünk. Külön köszönet Szijártóné
Gabinak, aki a játékok és műsorok levezetésé-
ben vállalt szerepet. Remélem mindenki kedvet
kapott arra, hogy a következő évben részt ve-
gyen e hagyományos rendezvényünkön.      P.K.

Falunap 2013. július 19-20.

A minden évben sorra kerülő testvér-telepü-
lési találkozások folytatásaként idén
Raposka utazhatott ki egy kisebb küldött-
séggel a németországi Ebenheimbe Bolla
Albert polgármester úr vezetésével.

Nagyon vártuk augusztus 16-át, az indulá-
sunk napját, bár egy kicsit tartottunk a hosszú
úttól. Mindenki csomagokkal felpakolva hat
óra körül felszállt a két kis buszba, amelyeket
Nagy Csaba és Petrétei Lajos irányított
Ebenheim felé. Az út hosszú, de jó kedvvel teli
volt, és bár többször megálltunk pihenni, na-
gyon jó időt futva megérkeztünk este fél hétkor
Ebenheimbe. Ott egy kisebb fogadóbizottság
már nagyon várt minket, és miután mindenki
megtudta a szállása pontos helyét, elfoglalta
azt. Ezután egy közös vacsora következett a
kultúrházban, majd egy kis beszélgetés után fá-
radtan nyugovóra tértünk, hogy kipihenve ké-
szüljünk a szombati, programoktól tarkított
napra. 

Szombaton reggeli után elindultunk Gotha
városába, ahol Németország egyik legnagyobb
sörgyára, az Oettinger található. Megismerhet-
tük egy idegenvezető által ennek a híres sörnek
a gyártását, miközben bemutatták az egész gyá-
rat, és kóstolót is kaptunk a sokféle sörkülönle-
gességből. Egy jóízű ebéd után megtekintettük

a híres oberhofi bob pályát, mely a hegyek kö-
zött található. A szerencsések ki is próbálhatták
a kerekes bobot, mely után úgy gondolom, ma-
radandó élményekkel lettünk gazdagabbak.

Kicsit megfáradtan, de élményekkel tele uta-
ztunk vissza Ebenheimbe, ahol egy kis szieszta
után megvacsoráztunk a kultúrházban.  Ezután
kezdődött Raposka meglepetés műsora, a feke-
te-fehér tánc. Az előadás nagyon tetszett az ad-
digra szép számmal összegyűlt Ebenheim la-
kosságának.        Folytatás a következő oldalon.

Ebenheim 
2013. augusztus 

16-19.

Négy vállalkozó szellemű bobos

A veterán motorok

Készül a köményes kifli

Oberhofi bob pályánál
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Folytatás az előző oldalról:

A műsor után egy helyi zenekar gondosko-
dott a jó hangulatról, és szinte azonnal táncra
perdült mindenki. A mulatságnak késő éjjel lett
vége, melyet a helyi-, és a raposkai fiatalok
még tovább folytattak a klubhelyiségben.
Vasárnap kezdődött a falunap egy fúvós zene-
kar koncertjével. A kiutazó raposkai hölgyek-
nek nem mindennapi élményben lehetett ré-
szük, mikor a Thüringiai hobbyfestők meghívá-
sára saját alkotóműhelyükben kipróbálhatták
tehetségüket és elkészítették saját alkotásaikat.

A délután folyamán nagyon sok ügyességi játé-
kot kipróbálhattunk, és ismét előadtuk a fekete-
fehér táncot, mely töretlen sikert aratott. Volt
még arcfestés, henna, amelyet közülünk is pá-
ran kipróbáltak, ezzel is mosolyt csalva az em-
berek arcára. Este megvacsoráztunk, és mivel
mindenkit megviselt a két eseményekben gaz-
dag nap, viszonylag korán hazatértünk a szál-
lásra, és készültünk a másnapi hazautazásra.
Hétfőn egy közös reggeli után fájó búcsút vet-
tünk az ottani barátainktól, majd elindultunk
hazafelé. Közben még megálltunk Gothában a
Hercules bevásárlóközpontban, hogy mindenki
tudjon hazahozni egy kis szuvenírt, édességet
az itthoniaknak. Gyorsan eltelt ez a három nap,
és rengeteg élménnyel gazdagodva hétfő este
hazaérkeztünk. Szeretnénk megköszönni Wolf-
gang Schönau polgármester úrnak és Ebenheim
lakóinak ezt a csodálatos három napot, melynek
során ismét tanúbizonyságot tettek a vendég-
szeretetükről, valamint Bolla Albertné Editnek
a tolmácsolások és az utunk előkészítése érde-
kében kifejtett munkáját. 

Nem utolsó sorban pedig szeretnénk megkö-
szönni két útitársunknak, hogy önként vállalták
a gépkocsik vezetését, és biztonságban elvittek
és hazahoztak bennünket. 

Reméljük, jövőre mi is viszonozni tudjuk
ebenheimi barátainknak a vendégszeretetet.

Barka Ernő

Ez évben 19. alkalommal került megrende-
zésre a Lesencéktől a Balatonig Szüreti Fel-
vonulás.

A rendezvénynek a múlt évben, mint arra so-
kan emlékeznek - hiszen aktív résztvevők vol-
tak - kis falunk volt a vendéglátója.

Az idén a feladat Hegymagas községre há-
rult. Hegymagas nem vállalta fel a rendezvény
megszervezését, nem kis fejtörést okozva a
résztvevő 9 településnek. Már-már úgy tűnt, ez
a szép, régi hagyomány az idei évben elmarad,
ám végül Lesencetomaj község magára vállalta
a szervezéssel járó, nem kis feladatokat.

Nekik köszönhetjük, hogy szeptember 7-én
mégis útnak indulhattak kilenc faluból a szépen
feldíszített traktorok, lovas kocsik, hintók, te-
herautók, recegék és minden egyéb érdekes jár-
gányok a vidám, különféle ruhákba beöltözött
utasokkal. 

Raposkáról talán még sohasem indult el ilyen
sok résztvevő, ilyen sok, szépen feldíszített köz-
lekedési eszközzel. Raposkához csatlakozott a
hegymagasi kis csapat, és együtt vonult fel a
falu főutcáján a karaván.

Hosszú volt az út Lesencetomajig, a hangulat
a jó borok és pálinkák hatására az út végére a te-
tőfokára hágott.

Lesencetomajon, a falu elején mind a 9 tele-
pülés vidám résztvevői sorba felálltak, és így
vonultak be a vendéglátó település utcáira, ahol
pogácsával, további borral és pálinkával kínál-
ták a lakók a vendégeket.

A futballpályán már állt a nagy sátor. Minden
résztvevőnek finom babgulyás és egy pohár üdí-
tő járt, és amíg az ételt fogyasztották a vendé-
gek, a színpadon egymást váltották a fellépők.

Raposkát színvonalas műsorral a kis „Gézen-
gúzok” gyermek és a „Jövő-menő” asszonyok
csapata képviselte.

A műsorokat a szemet kápráztató tűzijáték és
a hajnalig tartó bál zárta.

Reméljük, hogy az évről-évre egyre szűkö-
sebb anyagi hozzájárulás ellenére ez a szép ha-
gyományokat őrző szüreti felvonulás nem me-
rül bele a feledés homályába, és jövőre is talál-
kozhatnak a vidámságot, jókedvet kedvelő lel-
kes felvonulók! Hoffman Szilvia

XIX. Lesencéktől a Balatonig
Szüreti Felvonulás 2013.

„ A napfelkelte átéléséhez nem elég egy szép
táj, és önmagában a Nap is kevés. Kell hozzá
az ember, az ő vágya és akarata, hogy az él-
mény részesévé váljon. Vajon teszünk-e ele-
get azért, hogy megismerjük Magyarország
tájait, titkait, közös emlékeit, múltját, és  je-
lenét? Pedig az itthoni csodák csak arra vár-
nak, hogy felfedezzük őket!” 

Raposka védőszentje Szent Mihály, melynek
tiszteletére minden évben sor kerül a búcsú
megtartására. Az idei évben községünk is csat-
lakozott az országos, két napig tartó 

„Itthon vagy! – Magyarország szeretlek”
megnevezésű rendezvényhez, melynek kereté-

ben a csatlakozó települések megmutatták,
mennyi értéket őriz országunk, s egyúttal saját
településük. 

A rendezvény a népi hagyományok megőrzé-
sére és ápolására épült. 

A hétvégét a délelőtt folyamán a gyerekeknek
szervezett „Esztendő, te vígságszerző: Őszi ne-
vezetes napok a parasztkalendáriumban” cím-
mel tartott foglalkozással indítottuk. A foglalko-
zást a Wass Albert Könyvtár és Múzeum dolgo-
zóival közösen tartottuk, a gyermekek nagy
örömére. A jelenlévők megismerkedhettek a
Szent Mihály nevéhez fűződő hagyományok-
kal, illetve az őszi nevezetes napokkal, hiedel-

mekkel.
A délutánt egy néprajzi kiállítás megnyitójá-

val kezdtük, melynek az „Állattartással össze-
függő eszközök” címet adtuk. A kiállított esz-
közöket Bolla Albert polgármester úr és
Simonné Király Annuska, valamint Sümegi
József és Sümegi László ajánlotta fel e neveze-
tes hétvégére.

A kiállításon többek között megismerkedhet-
tünk régi, egyszerű használati eszközökkel, pl:
szénavágó, disznófogó, birkanyíró olló, ko-
lomp, lovas kapáló eke, borona, töltőeke, kézzel
faragott pásztorbot, ostorok, körmölő kések stb.

Folytatás a következő oldalon.

„Itthon vagy! – Magyarország Szeretlek”
2013. szeptember 28-29.

Lesencéktől a Balatonig szüreti mulatság raposkai állomása

Ki vezeti majd a traktort?

Raposkai csapat hölgytagjai 
a Thüringiai festőkkel
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Rejtvény

• Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek •

Vízszintes: 1. a rejtvény folyt.(1); 12. latin tánc; 13. balatoni hal; 14. al-
szik; 15.kiabál; 17. … Lajos (színész); 18. üveget darabol; 20. korallszi-
get; 22. … Miklós (erdélyi író, orvos); 24. íztelen lé; 26. tantál vegyjele;
27. férfinév; 30. Európa Parlament; 31. uralmi rendszer; 35. Csongrád m.
város; 39. borotva része; 40. korai gyümölcs része.
Függőleges: 2. fűszer- és gyógynövény; 3. északi nép; 4. orosz repülőgép
típus röv.; 5. ruhaanyag; 6. kopasz; 7. paródia (angol); 8. e naptól; 9. erbi-
um vegyjele; 10. hozzávarr; 11. mezőgazdasági társulási forma (röv); 14.
a rejtvény folytatása (2); 16. … Eireann (ír parlament);  19. évszak; 21.
töltény; 23. … de Vega (spanyol költő); 25. hármas fogatú római kocsi; 28.
török autójel; 29. szignál; 32. emberi test része; 33. SNM; 34. igekötő; 36.
azonos mássalhangzók; 37. tiltószó; 38. sportegyesület (röv.)
Beküldendő a vízszintes 1; és a függőleges 14. sz. sorok megfejtése a
Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51.sz.alatti címre, vagy ugyanott személye-
sen is leadható. Beküldési határidő: 2013. november 30.
Nyertes díja: 3.000 Ft értékű könyvutalvány.
Előző rejtvény nyertese: Ángyán Imre. 
Rejtvényt készítette: Bolla Albertné
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– Doktor úr! Azt hiszem, új szemüvegre lenne szükségem. Folytatás a rejtvényben.

Folytatás az előző oldalról:
Mihály nap fordulóján a parasztkalendárium-

ban a terménnyel és az állatokkal való elszámolás
után a vigasság 40 napos ideje kezdődik el. Ezt a
hagyományt megőrizve Raposkán a hajnalig tar-
tó bálról a Calypso Band együttes gondoskodott.

Vasárnap délután a rossz idő ellenére meg-
kezdtük a hagyományos pásztorételek elkészí-
tését Sümegi László kővágóörsi pásztor közre-
működésével. A bográcsokban készült a slam-
buc, és a pásztor tarhonya. 

Elődeink a "Tűz angyalának" napján pásztor-
tüzeket gyújtottak, je-
lezve a kinti legelőkről
hazatérők útját, s azt,
hogy hamarosan a nyáj
és a pásztor is megpi-
henhet az otthoni vi-
lágban. Borbély Ba-
lázs falugondnok és
Tarsoly József a kul-
túrház udvarán mág-
lyát rakott, hogy az or-
szágos tűzgyújtáshoz
kapcsolódva Raposka
is részese legyen eme
szép hagyománynak.

A pásztorételek kós-
tolása után a mintegy

50 fő jelenlévő Gergő atyával együtt a megra-
kott máglya köré gyűlt. Barka Ernő meggyúj-
totta a máglyát, és amíg az égett, magyar nép-
dalokat énekeltünk. Zárásként pedig közösen
elénekeltük a magyar Himnuszt és a Szózatot,
tiszteletet adva ezzel elődeinknek. 

Szent Mihály hétvégéjén több mint 1300 te-
lepülés mutatta meg múltbéli és jelenkori érté-
keit, közösségformáló erejét, melynek Raposka
község is részese volt. P. K.

Pásztor tarhonya kóstolása
Bolla Albert polgármester úr bemutatja fiatal érdeklődők-

nek a régi használati eszközöket


