
Nagy tisztelettel köszöntöm újságunk vala-
mennyi Olvasóját. 

Gondolataim megfogalmazásakor igazi sze-
szélyes áprilisi időjárásban van részünk. Hol esik
az eső, hol a szél fúj, majd a nap süt. Egyszer
meleg van, majd hidegre fordul az időjárás. A ter-
mészet rendje azonban nem hagyja magát befo-
lyásolni, virágba borultak a fák, bújnak ki a föld-
ből a vetemények, folynak a tavaszi munkálatok
a szabadban, és a gólyák is megérkeztek szokott
helyükre.

E rövid időjárási helyzet értékelése után tájé-
koztatni kívánom Önöket az önkormányzat
elmúlt negyedévi tevékenységéről és a külön-
böző történésekről, eseményekről, melyek érdek-
lődésre tarthatnak számot.

A képviselő-testület az I. negyedévben 3 alka-
lommal ülésezett, melynek során egy rendes, egy
rendkívüli, és egy közös képviselő-testületi
ülést, egyszer pedig képviselői megbeszélést tar-
tott. 

A február 17-i testületi ülésen elfogadtuk tele-
pülésünk 2016. évre szóló költségvetését 40mil-
lió 143ezer Ft bevételi-, és kiadási főösszeggel,
amely 11millió Ft működési célú költségvetési
maradványt tartalmaz.  Módosítottuk a 2015.évi
költségvetésünket a befolyt többletbevételek és
előirányzatok átcsoportosítása miatt. A napiren-
di pontok keretein belül foglalkoztunk a telepü-
lési hulladékszállítással, az építési szabályzattal,
a zártkerti ingatlanok művelési ágból történő
kivonásával, ingatlanok adásvételével, önkor-
mányzat részére ajándékul felkínált földterületek
elfogadásával, pályázati projektekkel, Szent
György utcai közmű tervezésével, hegyi utak és
a temető kerítésének építésével.

A pályázati projektek kapcsán meghatározás-
ra kerültek a lehetséges elképzelések, így a
„harangozó ház” többfunkciós épületté történő
átalakítása, a kultúrház hőszigetelése, fűtésének
korszerűsítése, energetikai megújítása, hegyi
utak javítása, felszíni vízelvezetés, kamerarend-
szer felújítása, Tapolca-Szigliget kerékpárút
közös pályázat beadásában való részvétel (Tapol-
ca-Raposka-Hegymagas-Szigliget), valamint a
Szent György-hegyi kilátó építése. A kerékpá-
rúttal kapcsolatos pályázat - melyre a 4 telepü-
lés konzorciumot alapított - a közelmúltban bea-
dásra került 411millió Ft összegben. A konzor-
cium vezetésével személyemet, mint Raposka
település polgármesterét kértek fel. 

Február 19-én Tapolca, Raposka, Gyulakeszi
képviselő-testületeinek együttes ülésén elfogad-
tuk a Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi
költségvetését 358millió 001ezer Ft bevételi-, és
kiadási összeggel. Ugyanekkor sor került a
2015.évi költségvetés módosítására is.  A közös
hivatal létszáma ez évre 67 főben lett meghatá-
rozva. 

A nagyvonalakban ismertetett testületi munkán

túl részt vettem Tapolca város és a Veszprém
Megyei Közgyűlés újévi fogadásán, a „Zalai
dombhátaktól a vulkánok völgyéig egyesület” és
a „Lesencéktől a Balatonig” társulás, valamint a
Tapolcai Köztestületi Tűzoltóság ülésein. Egyez-
tetéseket folytattam a kerékpárúttal, a Szent
György-hegyi Napokkal, és a már említett többi
pályázati projektekkel kapcsolatosan.  Képvi-
seltem településünket a Tapolcai Téltemető Far-
sangon, a Sándor-napi bormustrán, Tapolca
várossá nyilvánításának 50. évfordulós ünnepén,
a közös hivatal nőnapi ünnepségén, valamint a
Tapolca TV élő műsorában a Szent György-hegy-
re álmodott kilátó építésének kérdéseivel kap-
csolatban.  Január 19-én tartotta településünkön
kihelyezett ülését a Nemzeti Művelődési Intézet
Veszprém-megyei irodája, ahol 50 fő érdekelt
vett részt. 

A negyedév rendezvényei az éves rendez-
vénynaptárban meghatározottak szerint kerültek
megtartásra, melyekről bővebben az újság belső
oldalain olvashatnak. 

Újabb 1 évre sikerült a kulturális tevékenysé-
get segítő Ángyán Katalin munkáját meghosz-
szabbítani a Nemzeti Művelődési Intézettel
kötött szerződés alapján. 

A negyedév során a falugondnok több héten
keresztül Szombathelyen végezte a képesítéséhez
szükséges tanfolyamot. A település-üzemelte-
téssel kapcsolatban a hóhelyzet nem, viszont a
síkosság egy alkalommal problémát okozott,
melyet néhány óra alatt sikerült megszüntetni.
Sajnos a Közútkezelő csak a főutakra tud elsőd-
legesen koncentrálni, majd azokat követik az
alsóbbrendű utak, így a falu főutcája is. Saját erő-
ből lettünk úrrá a kellemetlen helyzeten. Kifes-
tésre került az orvosi rendelő előtere, megtörtént

a temető elöregedett sövényének eltakarítása.
Földmérő által kitűzésre került a temető terüle-
tének pontos határvonala, társadalmi munkában
elkészült a földterület elegyengetése, valamint a
drótokat tartó fémoszlopok beállítása. Folynak a
virágosítással, kertészkedéssel, fűnyírással kap-
csolatos munkálatok.

Sajnos továbbra sincs Raposkán olyan aktuá-
lis közhasznú foglalkoztatásra alkalmas személy,
aki a falugondnokkal együtt segíthetné feladata-
ink megoldását, pedig 1 fő felvételére lehetőség
van a Munkaügyi Hivatallal kötött megállapodás
alapján. Egyelőre az aktív lakosság köréből,
sokak szabadidejéből, a közösség javára fel-
ajánlott társadalmi munkával próbálunk megfe-
lelni a kihívásoknak. Ezért nagy köszönetet mon-
dok mindazoknak, akik ezidáig és ezután is segí-
tik munkánkat. Ezt a fajta hozzáállást példaérté-
kűnek és követendőnek tartom mindannyiunk
számára. 

Tisztelt Raposkai Polgárok!
Kedves Olvasó!
Záró gondolataimnál Raposka község Önkor-

mányzata nevében köszönetet mondok Érsek
Lászlóné raposkai és Éder Zoltán tapolcai (volt
raposkai) lakosnak, akik a temető mellett lévő
saját földterületüket ingyenesen a településnek
ajándékozták.

Végezetül szeretném felhívni figyelmüket az
április 19-24-ig tartandó XXIV. Szent György-
hegyi Napok rendezvénysorozatára, melyre
Ebenheimből 7 vendég várható. Kérem Önöket,
segítség programjainkat, azokon vegyenek részt.
Segítsék szorgalmas munkájukkal településünk
csinosítását, a szép településkép fenntartását.

Tisztelettel:                                Bolla Albert
polgármester
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Még emlékeznek rá sokan, hogy egykor az
édesanyjuk összegyűlt a falu többi asszonyával
és egyik este egyik háznál, másik este másiknál
fosztották együtt a tollat. A fél falu összegyűlt a
fosztásra, ami eltartott éjfélig, hajnali egy óráig
is. A hagyomány sok évvel ezelőtt megszakadt,
de tíz éve Simonné Király Anna gondolt egyet
és összetoborozta a lelkes hölgyeket, hogy fel-
elevenítsék a múltat. Akkor voltak vagy har-
mincan a kultúrházban a tollfosztók, köztük váro-
si ismerősök is, akik számára külön élményt
jelentett a részvétel. A helyi asszonyok kitartot-
tak, nagyjából tízen most is éltetik a népszokást.
A mai világban ennél több estét nem is tudnának
szánni erre, de még egyikük
édesanyja is ideutazik min-
den évben Nagykanizsáról,
hogy részt vehessen a toll-
fosztásban. Változás még a
régi időkhöz képest, hogy
már nem a gyerekek kis-
párnájába, paplanjába kerül
a toll. Ők ezt nem igénylik,
de az asszonyok férjük szá-
mára szívesen elkészítik a
tollból a párnát. Süteményt
hoztak, sonkát szeltek és
egy kis házi mézes fügepá-

linkát is megosztottak a többiekkel, hogy jobb
kedvük legyen. Abban nem is volt hiány, elég
volt feleleveníteni néhány anekdotát, beszélni a
régi időkről, pletykálni egy kicsit. Bolla Albert
polgármester és Varga József alpolgármester
örömmel fogadta a hölgyeket, egy kis itókával
ők is hozzájárultak az esthez és vállalták a sofőr
szerepét. Aztán diszkréten magukra hagyták a
tollfosztókat, lévén ez az asszonyok dolga. Ők
pedig némi falatozás után megbeszélték süti
receptjeiket, rájöttek, hogy még sokéves gya-
korlat után is lehet újat tanulni a sütés terén, aztán
egy nagy lavórnyi kacsa-, liba-, sőt vadkacsatollat
fosztottak meg késő estig.

Raposkán már évtizedes múltra tekint vissza a Vince napon megtartott
bormustra, ahol a kis és még kisebb gazdák hozzák el az új boraikat. Cséry
Gergő atya a Vince-napi hagyományokról tartott ismertetője után meg-
szentelte a szőlővesszőket, majd rátértünk a szakmai munkára. Gazdáink
32 bort hoztak magukkal. Fajtánként megoszlásban a megszokott Olasz
Rizlingből volt a legtöbb 11 db, majd a Szürkebarát borok és a vegyesek
következtek. A fehérborok között volt még Zenit, Muskotály-Zenit háza-
sítás, Ezerjó, Chenin blanc Királyleányka és Rizlingszilváni is. A vörös-
borok mellett (7db) egy rozé is bemutatkozott. Ebben az évben is szak-
értők segítségével sorszámok mögé rejtve értékeltük a tavalyi termést. 

A szakmai zsűriben négy ismert szakember Knolmajerné Szigeti Gyön-
gyi, Knolmajer Ferenc, Barka Imre és Újvári Géza a gazdákat segítő kri-
tikával értékelték a borokat. 

A 2015-ös évben a munka nem volt kevesebb és könnyebb, mint az előző
évben, de a gazdák mégis szívesen gondozták ültetvényeiket, mert az szőlő
a szüretig minden fenofázisában szépnek mutatkozott. A szüret után a gazd-
áknak csak arra kellett figyelniük, hogy a jó minőségű mustból tiszta és
egészséges körülmények között finom bor készüljön, a kiterjedt mustot
pedig időben kénezzék le. Aki így tett annak a zsűri is örömmel kóstolta
a borát.

A fehérborok között 2-3 hibás bort találtunk, ami a gazda kisebb-
nagyobb hanyagsága miatt következett be, egyébként a fehér és vörös

borok igen szépen szerepeltek, amit a zsűri már előzetesen prognosztizált.
Szerencsére ezt a borok is tudták és jó minőséggel örvendeztették meg a
bírálókat és a gazdákat is. 

A vörösborok között a Cabernet Sauvignon dominált, ami minden eset-
ben jó bort adott, csak egy negatívumot lehet velük szemben ilyenkor meg-
fogalmazni, az pedig a fiatalságból adódó nyersessége, ami 3-4 hónap alatt
finomodik, és ha nem fogy el, akkor akár 1-2 év múlva lesz a csúcson. A
zsűrivel együtt kóstoló gazdák is elégedettek voltak a 2015-ös és termé-
sével. Egy kis élő zene mellett egymást kínálgatták a jó boraikkal. A szak-
emberek tanácsai minden évben nyitott fülekre találnak, ami a borok minő-
ségében évről-évre visszaköszön. A következő évre is hasonlóan jó ter-
mést és minőséget szeretnénk, de addig is munka közben ihatjuk a jó minő-
ségű saját borokat. Így egy év múlva ismét megmutathatjuk a szakembe-
reknek és gazdatársaiknak a 2016-os termést. Amiben mi szervezők, és
szakemberek is bízunk, hogy ez a Vince-napi hagyomány folytatódik, jövő-
re is ilyen sokan hozzák el a termelők a boraikat és legalább ilyen minő-
ségben és még kevesebb ember okozta hibával. 

Köszönet a Raposkai Önkormányzat tagjainak, hogy a gazdákat segít-
ve évről évre megrendezik a Vince-napi bormustrát, a borászoknak is, akik
tudásukkal segítik a gazdákat és természetesen a gazdáknak is jár dicsé-
ret, mert elhozzák boraikat, amelyek évről-évre magasabb szakmai tudást
mutatnak. ifj. Barka Imre

A farsang a februári télzáró időszakot megtölti
vidámsággal és jókedveddel, mely hagyomány-
nak az eredete nagyon messzire nyúlik vissza tör-
ténelmünkben. A kultúrházban minden évben
felelevenítjük ezt a hagyományt mind a felnőt-
tek, mind a gyermekek számára. Hiszen a kul-
turális élet egyik nagyon fontos eleme az őseink
által kialakított szokások továbbörökítése. A télű-
zés és a maskarába bújás csodás élményt nyújt
az embernek, hiszen a tél szürkeségét elűzik a
színes, csillogó, díszes jelmezek.

Ennek kapcsán szerveztünk a kultúrházban
„Gyermek Farsangot”, hogy a  fiataloknak is része
lehessen egy ilyen közösségi élményben. Készül-
tünk mókás játékokkal, kis nassolni valóval, üdí-
tővel, és mi, szervezők is jelmezbe bújtunk. Sok
gyermeket vártunk remélve, hogy egy játékos dél-
után minden gyermek számára olyan programnak
számít, amelyen szívesen részt vesznek. Sajnos
reményünk a rendezvény kezdetével elszállt, mert
a községünk fiataljai közül csak páran jöttek el.

Azok, akik nem vettek részt, igen csak bán-
hatják, mert egy remek mókáról maradtak le.
Ugyan mégis mi nyújthatna nagyobb örömöt,
mint a barátok körében egy kellemes délután?
Talán a számítógépes játékok virtuális világa?
Remélem, senki sem gondolja így.

Folytatás a következő oldalon.
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Szőlővesszők Szentelése

A szorgos kezű hölgyek

Táncos lábú legények

Raposkai Vince-napi bormustra

GyermekfarsangTollfosztás mai kalákában



Folytatás az előző oldalról:
Bár a monitoron látható világ nagyon érdekes lehet, én mégis szívesebben

töltök pár órácskát községünk fiataljaival „Ki nevet a végén?”-t játszva.
A Farsangi délutánra a gyermekeket két órától vártuk, és amíg a kicsit

késve érkezők is megjöttek, farsangi rajzok készültek szorgosan. Ezt köve-
tően készítettünk színes karkötőket, majd előkerültek a társasjátékok is.
Memória játékkal sokáig játszottak, nagyon tetszett mindenkinek az agy-
torna. Amint kezdett unalmassá válni, máris jött az újabb ötlet, és így ment

ez egész délután, egyik játék után a másik. Mi szervezők is örömmel vet-
tünk részt a játékokban, és nagy volt az öröm, ha valamelyik játékban a
gyerekek győzedelmeskedtek. Ahogy telt az idő, kezdtek elfáradni a gyer-
mekek, de még akkor is inkább segítettek volna elpakolni, mint hogy véget
érjen ez a kellemes délután.

Úgy gondolom, hogy azok a gyermekek, akik ezen a délutánon a kultúr-
házba ellátogattak, jó élményekkel és remek kedvvel távoztak. Esetleg csak
azért voltak szomorúak, mert olyan hamar eltelt az idő.      Ángyán Katalin
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Fiúk nőnapi műsora

Gyermekfarsang

Rendezvénynaptárunk első tavaszi ünnepe a Nőnap, melyre minden
évben készülnek a lelkes férfiak. Bár tudjuk, hogy mikor van, igazából
nem mindenki tudja az előzményeit. 1910-ben a II. Internacionálé hozta
létre a nőnapot, amellyel a női választójog kivívását ünnepelték. 

Az ünnepen résztvevő hölgyeket a rendezvény nyitányaként Bolla Albert
polgármester köszöntötte és mondta el nőnapi gondolatait.

Raposkán február elejétől a férfi lakosok már törték a kobakjukat, hogy
az idei évben mivel is lepjék meg a gyengébb nem képviselőit. Mindig
nehéz feladat, hisz évről évre valami jót, valami különlegeset kitalálni nem
könnyű feladat. Meg hát persze minden alkalommal a maximumot hoz-
zák ki a fiúk magukból, melyet nehéz felülmúlni. Az idei évben sem marad-
hatott el a játék, amire a bátortalan hölgyek nem igazán akartak benevezni,
de szerencsére mindig van kivétel. A mostani ünnepségen Simonné Király
Annuska, Simon Anikó, Szijártóné Gabi, Ángyán Katalin, Hoffman Szil-
vi, Rudolf Marcsi és Nagy Viktória vállalták fel a merész játékokat. A fel-
adatokat teljesítették, ami nem is bizonyult nehéznek, de a közönséget
mosolyra késztette. Ami fontos is, hiszen a mai világban minden öröm-

teli pillanatot meg kell élni. A játék résztvevői külön ajándékot kaptak.
Mivel a nőnapon a nőknek szerettünk volna örömteli perceket szerezni,
ezért meghívtuk Horváth Nikoletta pszichológust - amit jól tudunk, még-
sem tartunk be, de emlékeztessen rá minket -  a „Hogyan legyünk bol-
dogok?” című előadására.  Az előadás után alkalom volt az AVON koz-
metikai termékek megtekintésére, kipróbálására, és az igazat megvallva
van olyan nő, aki ezt kihagyná? Aki szeretett volna élni ezzel a lehető-
séggel, Lőrinczi Mónika és Mayerné Erzsi szívesen segítettek, adtak infor-
mációkat a termékekről. Köszönjük nekik a széles körű tájékoztatást. Nem
maradhatott el a fiúk részéről a tánc sem, ami már szinte hagyomány, és
mint mindig, nagyon jó volt. A műsor után az önkormányzat nevében
virággal, és egy hatalmas tortával köszöntötték fel a hölgyeket a jelenlé-
vő férfiak. Köszönet a raposkai férfiaknak, amiért az idei évben is meg
tudták lepni a község hölgy tagjait. Csak így tovább, fiúk! A lelkes csa-
pat tagjai: Tóth József, Peszleg Róbert, Borbély Balázs,  Forika László,
Nagy Csabi, Linter Martin, Szíjártó László.

P. K.

Nőnap

Az idei évben korán köszöntött be a farsangi időszak, így Raposkán is
már február 6-án megtartottuk a hagyományos farsangi bált. 

A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó
időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok,
népünnepélyek jellemzik. 

A farsang a tavaszvárás pogány-kori, igen változatos képet mutató ünne-
peiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondo-
zás, eszem-iszom és az advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás idő-
szaka. Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak
meg, és számos idegen nép hatása érvényesült bennük. 

Maga a szó német eredetű, "faseln", jelentése fecsegni.
Az év ezen időszakában már az ókori Rómában is rendeztek álarcos fel-

vonulásokat, zenés táncmulatságokat, úgynevezett Saturnalia ünnepet a tél-
temetés-tavaszvárás jegyében. 

A mi kis farsangi bálunkat is a vidámság, a mulatozás, a jó hangulat jel-
lemezte annak ellenére, hogy kicsit nehézkesen indult. Lassan gyülekez-
tek a farsangolók, és sajnos a maskarások sem voltak túl sokan.

Bár kevesen öltöttek jelmezt, azok nagyon ötletesre sikerültek. Linter
Martin igazi horror-hangulatot varázsolt a Kultúrházba. Annyira jól sike-

rült a zombi jelmeze, mintha éppen akkor mászott volna elő élő halottként
egy sírból. Sápadt, sebhelyes arcára rászáradt a vér, itt-ott csontok lógtak
elő szakadt ruhájából, karja vasdarabbal átszúrva, és lábán vastag vaslán-
cot vonszolt csörgetve maga után, közben síri hangon hörgött. Borzonga-
tó volt!

Szíjártóné Gabi szintén az alvilágot képviselte: ördög feleségnek öltö-
zött. Nem jött egyedül, kis kosárban magával hozta az egészen kicsi ördög-
fiókáját is, akinek arra az estre, ha megéhezne, cumisüvegbe oda volt készít-
ve a bébipapi: jóféle házi pálinka, mellyel a zsűri tagjait is lekenyerezte.

Azért voltak vidámabb jelmezesek is, Ángyán Katika szemrevaló macs-
kalánynak öltözött, és volt még egy egész minyon család is, akik a rajz-
filmben szereplő minyonokhoz hasonlóan különleges, sajátos nyelven
mutatkoztak be.

A jelmezesek bemutatását és felvonulását követte az igazi mulatozás. A
jó hangulat, a vidámság, a tánc hajnalig tartott, így méltóképpen sikerült
elbúcsúztatni a tavalyi telet!

Köszönet a lelkes maskarásoknak, hogy vették a fáradtságot és beöl-
töztek, valamint ötletes, vidám és „haláli” jelmezeikkel emelték a farsan-
gi bál színvonalát! Hoffman Szilvia

Felnőtt farsang Raposkán



„Üdvöz légy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvö-
zöllek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözöllek oly magas öröm-
mel, amilyen mély volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet!” 

(Petőfi Sándor)

Az idei évben Raposka önkormányzata ötö-
dik alkalommal emlékezett meg a márciusi
ifjakról ünnepélyes keretek közt a Hősök kert-
jében, melyen 20-25 fő vett részt. A Himnuszt
közösen elénekelve, a megjelentek köszöntése
után az önkormányzat nevében Forika László
képviselő tartott ünnepi beszédet az 1848. már-
cius 15-i ünnep fontosságáról. Beszédében kie-
melte, hogy a szabadságot ünnepeljük e napon
és emlékezünk arra is, hogy a magyar ember-
ek torkon ragadták az őket nyomasztó igaz-
ságtalanságot, és hangot adtak akaratuknak.
Utalt arra, hogy a márciusi ifjak példát mutat-
tak nekünk, hogy közösséggé kell formálni az
egymás mellett élő társadalmi csoportokat. Fel-
hívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy együtt
építsük gyermekeink jövőjét, tegyük boldoggá
családtagjainkat, és dolgozzunk összefogással
szeretett falunkért. Ezután Bolla Albert polgár-
mester és Varga József alpolgármester koszo-
rúval tisztelegtek a hősök emlékére. Az ünnep
zárásaként a Szózat hangzott el.               P. K.
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Rejtvény
A rejtvény fősoraiban balatoni táj festőinek 

neve szerepel.

Beküldendő a vízszintes 1; és a függőleges 1; 6; és 14. sz. sorok megfejtése 
a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre, vagy ugyanott személyesen is leadható.

Beküldési határidő: 2016. május 31. Nyertes díja: 3.000 Ft értékű könyvutalvány
Előző rejtvény nyertese: Sümeginé Szalay Anett

Rejtvényt készítette: Bolla Albertné

Márciusi ifjak 
emlékére

Ünnepi megemlékezés

Vízszintes:
1. festőművész neve; 12. patinás budapesti szálló; 13. hegyen élő állat; 15. helyez; 16. Szepesújhely mai
neve; 18. mocorog; 19. Gazdasági Társaság; 20. látást tesztelő tábla; 22. azonos msh; 23. visszalökő; 25. ...
Winehouse Grammy-díjas énekesnő; 26. gyermekcipő márka; 27. ritka női név; 29. ÁJ; 30. anni futuri; 31.
ABC első betűi; 32. ejnye; 33. keresztül; 35. ... Davide amerikai rendező, színész; 39. mesefigura; 40. fió-
kos szekrény; 42. UP; 43. OKS; 44. ZDO; 45. kerek kis golyó; 48. horvát település; 49. Turandot szerelme.
Függőleges:
1. festőművész neve; 2. lelet feltárása; 3. gazdaságtudományi kar; 4. fonó eleje; 5. orosz női név; 6. fes-
tőművész neve; 7. tanuságtevés; 8. OZ; 9. tea koffeintartalma; 10. tározó egyneműi; 11. ókori néptörzs
(többes sz); 14. festőművész neve; 17. vágóeszköz; 20. teker; 21. szélhárfa; 24. társa röv.; 28. angol női
név; 34. ismerő; 36. redőny; 37. ismer; 38. fényelnyelő; 41. BO; 43. OSL; 46. helyhatározó rag; 47. kal-
cium vegyjele.
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Húsvéti 
készülődés

Végre itt a tavasz! A hosszú tél után fel-
ébred a természet, kinyílnak az első virágok,
és alkotásra ösztönzi a színes környezet az
embert. Már több éve húsvét előtt egy kis
ráhangolódással készülünk az ünnepre. Az
idei évben kézműves délutánt szerveztünk a
gyermekek részére. A lányok - akik szívesen
merülnek el a színes papírok, dekorgumik,
gyöngyök, termések világában - jöttek is idő-
ben a Teleházba, hogy saját maguk készítsék
el az ünnepi ajtó-, vagy ablakdíszüket. A szí-
nes csodák elindították a gyermekek fantá-
ziáját, és készültek is a virágos ajtókopogta-
tók, amelyről természetesen nem hiányoz-
hatott a húsvéti jelkép, a nyuszi sem! Miután
elkészültek a remekművek, mindenki büsz-
kén vitte haza munkáját. 


