
Az újév elején nagy tisztelettel köszöntöm
újságunk olvasóit.

A híranyag a 2014. év utolsó negyedévének
eseményeit kívánja röviden bemutatni úgy, hogy
kellően informálódjanak a különböző települé-
sünket érintő kérdésekről. 

A 2014. október 12-i önkormányzati válasz-
tások után felállt az újonnan választott képvise-
lő-testület, amely október 17-én tartotta alakuló
ülését a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Október 24-én került sor a közmeghallgatásra, a
közbiztonság-, és a környezetünk állapotának
értékelésére, továbbá a falugondnok éves mun-
kájának beszámolójára. December 18-án tartot-
tuk a negyedév utolsó testületi ülését, ahol elfo-
gadtuk a képviselő-testület 2015. évi munkater-
vét, a település rendezvény-tervét, valamint
meghallgattuk a Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi munkájáról szóló beszámolót.

Ezen ülésen került sor az önkormányzati mun-
kakörök áttekintésére (falugondnok, kulturális
ügyintéző, hivatalsegéd). Az utóbbi néhány év
munkatendenciáinak figyelembe vételével a
képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött,
hogy a hivatalsegédi munkakört 2015. január 1-
i hatállyal megszünteti a vonatkozó munkajogi
szabályok figyelembe vételével. A munkakörből
adódó feladatok a jövőben beépülnek a kulturá-
lis ügyintéző és a falugondnok napi tevékenysé-
gébe bérezésük változatlanul hagyása mellett. A

képviselő-testület nevében köszönetemet fejezem
ki Hoffman Ferencnének a több mint egy évti-
zedes, település érdekében végzett munkájáért.

A Falugondnoki Szolgálat a negyedévben két
alkalommal került ellenőrzésre. Először egy belső
ellenőrzésen, majd másodszor a Magyar Állam-
kincstár által lefolytatott ellenőrzésen esett át. Az
ellenőrzéseket végzők a működést veszélyeztető
észrevételeket nem tettek, a megállapított hiá-
nyosságok megszüntetésre kerültek, illetve a velük
kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtettük.

Fontos eseménye volt a negyedévnek, hogy az
1990. évi önkormányzati választások óta most
először egy 1-napos kötelező továbbképzésen
kellett részt venni minden polgármesternek és
önkormányzati képviselőnek. A résztvevők az
önkormányzati munkával összefüggő előadások
ismertetése után írásban adtak számot a tanul-
takról. Településünkről mindannyian jelen vol-
tunk, és megfeleltünk az elvárásoknak. 

A röviden érintett testületi munkán túl számos
rendezvényen és összejövetelen vettem részt, kép-
viseltem településünket.  Így részt vettem a Tapol-
cai Helyi Védelmi Bizottság, a Tapolca-környé-
ki Települések Társulási Tanácsa, a Hegyközség
és a Köztestületi Tűzoltóság ülésén, a tapolcai
Márton-napi összejövetelen, valamint a Nemes-
gulácson megrendezett Mindszenty ünnepségen.

A negyedév kiemelkedő eseménye volt a fel-
újított I. és II. világháborús emlékmű 2014. októ-

ber 30-i átadási ünnepsége, melyen közel 80 fő
jelent meg. A benyújtott pályázaton 1,2 millió Ft
vissza nem térítendő állami támogatást nyertünk
a Közép-és Kelet Európai Történelem és Társa-
dalomkutatásért Közalapítványtól, melyen túl a
képviselőtestületi tagok 80 ezer Ft önrésszel járul-
tak hozzá. Továbbá mintegy 300 ezer Ft értékű az
a felajánlás (anyag, munka), melyet nagylelkű
támogatóink nyújtottak a beruházás megvalósítá-
sához. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik bármilyen formában hozzájárultak a Hősök
kertjének méltó módon való kialakításához.

A negyedév rendezvényeiről elmondható,
hogy azok látogatottságukban, színvonalukban
jól szolgálták az érintett közönséget (mikulás,
idősek karácsonya, forralt bor parti és a szil-
veszteri bál).

Az idősek karácsonya ünnep fénypontjaként a
családtagok és jelenlévők előtt köszönthettem 90.
születésnapján Király Józsefné Margit nénit, aki-
nek átadtam Orbán Viktor miniszterelnök úr
névre szóló köszöntő oklevelét az önkormány-
zat ajándéka mellett.

Tisztelt raposkai polgárok!
Ezennel zárom az önkormányzat IV. negye-

déves híranyagát. 
A 2015. év elején kívánok mindannyiuknak jó

erőt, egészséget és boldog újévet.
Tisztelettel: Bolla Albert

polgármester
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Önkormányzati Hírek

2014. október 30-án került sor az I. és II. világ-
háborús  emlékkert átadási ünnepségére a rapos-
kai temetőben. Az avatási ünnepségen  Bolla
Albert polgármester elmondta, hogy régi tervük
valósult meg ezzel a beruházással. A felújítás az
1,2 millió Ft vissza nem térítendő támogatás mel-
lett  a képviselő-testületi tagok tiszteletdíjából fel-
ajánlott 80 ezer forintos önrésszel, valamint
magánszemélyek és vállalkozások nagylelkű fel-

ajánlásaival egészült ki. A polgármester megkö-
szönte mindenkinek a segítségét, hogy végre újra
méltó módon emlékezhetnek meg a település
hőseiről. -A mindenkori utódok kötelessége,
hogy ne feledkezzenek meg a múlt szörnyű tör-
ténéseiről, az értelmetlenül elpusztult hősökről,
óvják és ápolják kegyelettel a felújított és a mai
napon átadott Hősök Kertjét, vigyék tovább
annak eszmeiségét. 

Hangodi László törté-
nész azt kérte az ünnep-
lőktől, hogy a hősökre

úgy tekintsenek, mint akik hazánkért és értünk
harcoltak. - Az emlékpark közös cél, közös aka-
rat jegyében készült, és egyedülálló emlékhely
a környéken. Méltón idézi az I. világháborúban
eltűnt apákat és a II. világháborúban vissza nem
tért fiaikat- mondta Hangodi László. Cséry Gergő
plébános arról beszélt, hogy nemzetünk hősei a
legdrágábbat, az életüket áldozták hazájukért. Az
Úrjézus úgy tartja, hogy annál nagyobb szeretet
senkinek sincs, mint hogy a vérét adja ember-
társaiért. 

Folytatás a következő oldalon.

Hősök kertje

Az átadott emlékműnél Hangodi László történész 
és Bolla Albert polgármester Az ünnepség résztvevői
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Folytatás az előző oldalról:
Ughy Jenőné jegyző és Bolla Albert polgár-

mester a nemzeti színű szalag  átvágásával fel-
avatták a létesítményt, és koszorút helyeztek el
az emlékműnél. Ezt követően Hangodi László
történész, Varga József alpolgármester, valamint
a Rózsefüzér Társulat nevében Simonné Király
Anna és Szentgyörgyi Ferencné koszorúzott. Az
ünneplők, köztük a hősök rokonai elhelyezték az
emlékezés virágait és  mécsest gyújtottak. Az
avatáson Füstös Zsuzsi énekkel, Szabó János
verssel működött közre. Az átadási ünnepség

után a kultúrházban rendezett kiállításon első
világháborús dokumentumokat, a frontról írt
leveleket és küldött képeket tekinthették meg az
érdeklődők. A kiállítás anyagához Illés Frigyes-
né és Nagy Sándor bocsájtotta rendelkezésre a
régmúltból fennmaradt és megőrzött emlékeket.                     

B.A.
Az Emlékmű felújítását támogatta: 

Az I. Világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottság 

Raposka Község Önkormányzat
Raposka Község Képviselő-testülete
Ebenheim testvértelepülés
Raposkai Ifjúsági Sport és Szabadidő Egyesület
Bianco-C Kft. Sümeg
Ádám Kert Kft. Gyulakeszi
Biofuna Kft Lesencetomaj
Pintér Ferenc vállalkozó, Tapolca
Molnár József vállalkozó, Kisapáti
Bicsérdi Csaba vállalkozó, Tapolca
Halász István vállalkozó, Raposka

Hősök kertje

Mindenki látott már olyan filmet, amelyben kísértetnek
öltözött gyermekek szaladnak házról-házra, ijesztgetnek, és
cukorkát gyűjtögetnek. Ehhez hasonlóan szervezzük mi is
évről évre már a Tök jó napunkat, melyen egy kis rosszaság,
egy kis boszorkányság, egy ici-pici varázslat és sok móka,
kacagás a főszereplő! Már délután elkezdődött a kicsik részé-
ről a nap, hiszen szellemes, kísértetes figurákkal díszíthették
fel a kistermet, amely sötétedéskor helyet adott a Varázslat-
nak. A kreatív anyukák különleges tökös, szellemes sütemé-
nyekkel leptek meg minket. Nagy örömömre a nagyobb
leányok igazi Bűbájos boszorkányokká váltak. A kreatív gyer-
mekek pedig csodálatos töklámpásokat faragtak, melytől a
nagyok is kedvet kaptak és elindult a fantázia világa immá-
ron kicsik-nagyok együtt. Persze nem maradhatott ki a tűz-
gyújtás sem, ahol jó magyar szokás szerint nem pille cukrot
sütöttünk, hanem finom füstölt szalonnát hagymával. A sütés
után a töklámpások fényében elfogyasztottuk a finom vacso-
rát. Egy igazi „Tök jó nap” volt.  P.K.

Újra „Tök jó nap”

Október 17-én első alkalommal rendeztük meg
a kultúrházban a „Téli esték” programsorozaton
belül a „Két fehér ember Afrikában” című beszél-
getős estünket, melynek vendégei Lángh Júlia
írónő (Közel Afrikához, Vissza Afrikába, Egy
budai úrilány, Párizs fű alatt, Macskák és férfi-
ak) és dr. Toldy Emil, a Budapesti Szent Ferenc
kórház főigazgatója. Hogyan is illik össze egy
írónő és egy szívdoktor? Mindkét emberhez szo-
rosan kapcsolódik Afrika, hiszen mindketten

éltek ott. Júlia mint óvónő, Emil pedig önkéntes
orvosként járt a „fekete” kontinensen. A két
„fehér ember” rögtön megtalálta a közös témát
a beszélgető esthez, és a jelenlévők sok új isme-
rettel gazdagodtak a rejtélyes afrikai világról.
Júlia az estre afrikai népviseleti ruhában érkezett,
és hozott magával használati tárgyakat, amelye-
ket kipróbálhattunk, közelebbről szemügyre
vehettünk. Emil az ottani életképeket vetítette le
a jelenlévők részére, és így láthattuk, milyen Afri-

kában egy kórház, egy udvar, egy lakhely. Az est
során még sok különleges történetet mesélt otta-
ni életéről, a látottakról és a szerzett tapasztala-
tokról. A rendezvényen nagy örömünkre sok
érdeklődő megjelent, és remélem a következő
esten is újra találkozunk!

Köszönjük Lángh Júliának és dr Toldy Emil-
nek ezt a csodálatos estet. Bár kíváncsiságunk
nem hagyott alább, és még a történetek sem fogy-
tak el, de az idő oly gyorsan elszaladt…      P.K.

„Téli esték” programsorozat
• Két „fehér ember” Afrikában •

Kiállítás a Kultúrházban

Az első széria a töklámpásokból

Átadás előtti utolsó simítások
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„Fellegűző palástom szétterítem vállamon. 
Szakállamból hull a hó, megérkezett Télapó.”

December 6-án délután a gyermekek szüleik-
kel együtt nagy várakozásnak tekintettek elé,
ugyanis elérkezett az idő, hogy a Mikulás újra a
raposkai kultúrházba látogasson. 

Hogy ne legyen unalmas a várakozás, a felnőtt
színjátszók egy bábelőadást mutattak be a gye-
rekeknek. Az alkalomhoz illően a mese nem is
szólhatott másról, mint egy kis fenyőfáról, aki ter-
mészetesen karácsonyfa szeretett volna lenni. A
gyerekek nagy izgalommal figyelték a bábelőa-
dást, és szurkoltak a kicsi fenyőnek, hogy álma
teljesüljön. Miután a kis fenyő karácsonyfa lett,
a Télapó is megérkezett. Az idei évben minden
gyermek két csomagot kapott, az egyiket a

Raposkai Önkormányzat, míg a másikat  Forika
László képviselő úr rendelte a Télapótól. A gye-
rekek verssel, énekkel köszönték meg az aján-

dékot, majd a Télapó távozása után a megterített
asztal mellett jóízűen elfogyasztották a finom
édességeket, gyümölcsöket.  P.K.

Télapó ünnep

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, 
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 
a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és
az udvariassal: 
tehát az ünneppel.”

(Márai Sándor)

December 22-én  15
órai kezdettel vettek
részt a hatvan év felet-
ti lakosok az önkor-
mányzat által szerve-
zett Idősek karácsonya
ünnepségen. Bolla
Albert polgármester úr
köszöntötte a jelenlé-
vőket, majd a falu leg-
idősebb lakosát, Király
Józsefné Margit nénit
köszöntötte fel család-
tagjai jelenlétében
kilencvenedik szüle-
tésnapja alkalmából.
Polgármester úr átadta
Orbán Viktor minisz-
terelnök úr gratuláló
oklevelét, és az önkor-
mányzat ajándékát. A köszöntés után a szépszá-
mú közönség ünnepi műsort tekintett meg,
melyet a Tapolcai Musical színpad énekesei adtak
elő. Torma Tamás és Szarka Fatima csodás hang-
jukkal és előadásmódjukkal rögtön elvarázsolták
a megjelenteket, melynek nyomán azonnal kará-
csonyi hangulat töltötte meg a vendégekkel teli
termet. A vendégszereplők után a helyi gyermek

tánccsoport adott elő karácsonyi táncot. A műsor
után az ünnepeltek egy finom estebédre voltak
hivatalosak, melyet Barka Ernőné és Simonné
Király Anna készített. A vacsora után sokféle
finom házi sütemény került az asztalra, melyet
szintén a helybéliek készítettek az ünnepre.
Köszönjük szépen mindenkinek a sok finomsá-
got, segítséget. P.K.

Idősek karácsonya

„A barátsággal sosem szabad betelni úgy, mint
egyéb dolgokkal: minél régebbi, annál édesebb,
miként a borból is az, amelyik kiállta az idő
múlását.”

December 28-án ismét megrendezésre került
Raposkán a forraltbor főző verseny, ahol bárki
megmérethette forraltbor-készítő tudását. A
mulatságra egyetlen feltétel volt, a bor szerete-
te. Délután három órakor indult a verseny, mely-
re hét csapat jelentkezett. A lelkes csapatok hoz-
záálltak a finom nedű készítésének, közben a kul-
túrház udvarán zsíros kenyér és forró tea kínál-
ta magát a nézelődőknek és persze a verseny-
zőknek. Halász Istvánnak köszönhetően - mint
minden évben- a sült gesztenye sem maradhatott
el. Nagyon szépen köszönjük, finom volt, az
pedig még finomabbá tette, hogy Peszleg Róbert
szívvel-lélekkel sütötte a résztvevőknek. Míg
készültek a borok, szólt a zene az udvaron, és a
vendégek próbálták ellesni a készítőktől a titkos
recepteket, hogy majd otthon is egy szép téli
estén, a kandalló tüzénél maguk is elkészítsék a

különleges forralt bort. Gondolom, ezt nem lehet
utánozni, hisz az, ami egy jó baráti társaságban
közösen készül, mindig megismételhetetlen. 

Folytatás a következő oldalon.

Forraltbor készítő verseny

90. születésnapján Király Józsefné
Margit néni köszöntése

Ünnepi asztalnál a meghívott vendégek

Télapó ünnepség

Kész a finom nedű Fiatalok előkészülete a versenyre



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: 12.00-17.00 óráig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8.00-16.00 óráig; Csütörtök: 8.00-16.00 
óráig; Péntek: 8.00-12.00 óráig

Borbély Balázs falugondnok tel: 06-20/342-9696
Petrétei Krisztina kultúros tel:06-30/311-5750
Teleház: Honlap: www.raposka.hu; e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu

tel: 87/510-458, 06-20/396-4576, 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. Szőllősi Zsolt. 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
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Rejtvény

• Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek •

Vízszintes: 1. közmondás (1); 13. tó Oroszországban;
14. Balaton-parti település; 15. válaszol; 16. tó jege
teszi; 18. PAS; 19. porszívó márka; 20. japán óra-
márka; 22. szőrme (német); 23. levéltávirat; 25. ásvá-
nyi fűszer; 26. rendőr (szleng); 27. hős; 30. kompu-
tertomográfia; 31. gallium vegyjele; 33. előállított sze-
mély; 35. fűtőberendezés; 37. csont (latin); 38. autó-
márka; 40. csomag-, és takaró is van ilyen; 41. fel
(angol); 43. igekötő; 45. élelmek; 48. fába vés.

Függőleges: 2. tartózkodási
hely; 3. Tündér ............ (Szabó
Magda); 4. folyó Szibériában;
5. íróeszköz; 6. fa része; 7.
beszél (latin); 8. fellógat; 9.
Veszprémi Egyetemi Napok;
10. orosz repülőgép típus; 11.
udvart takarít; 12. ablaksötétí-
tő; 15. közmondás (folyt.);
17. IU; 21. matematikai foga-
lom; 22. nagyszülő; 24. férfi-
név; 28. folyó (portugál); 29.
tagadószó; 30. patak-II. Lajos
királyhoz köthető; 32. női név;
34. vágyódik utána; 36. szűk
sarok; 39. tűzhely sütője; 42.
baba köszönés; 44. fegyverrel
céloz; 46. duplán: magyar

mesefigura; 47. létezik.
Beküldendő a vízszintes 1. és a függőleges 15. sz.
sorok megfejtése a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51.
sz. alatti címre, vagy ugyanott személyesen is lead-
ható.
Beküldési határidő: 2015. márc. 10.
Nyertes díja: könyvutalány
Előző rejtvény nyertese: Göllei Béla, Hegymagas
Rejtvényt készítette: Bolla Albertné
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Folytatás az előző oldalról:
Lehet hasonló, lehet majdnem ugyanaz, de nem

olyan, amit akkor és ott fogyasztottunk egy kelle-
mes téli estén sok baráttal, ismerőssel. Miután elké-
szültek a borok, a szigorú zsűri elvonult, hogy meg-
hozza a döntést. A zsűrizést Újvári Géza, Ughy
Jenő és Cséry Gergő végezte. Nehéz döntés volt,
de végül sikerült meghozni. Az eredményhirdetés
előtt Bolla Albert polgármester és Újvári Géza zsű-
rielnök gratulált minden csapatnak. A pontozások
alapján első helyezett a Nagy Sándor, Nagy Nor-
bert és Pajter István által készített vörösbor, míg
fehér bor kategóriában a hegymagasi csapat
(Varga József, Kajdi László, Czanka Ferenc) nyer-
te el az első helyet. Gratulálunk! Az eredmény-
hirdetés után még lehetőség volt a forralt borok
elfogyasztásához, és persze a nótázás sem marad-
hatott el. Régi magyar nótákkal zártuk az estét. Aki
jelen volt, biztos jól érezte magát, hisz minden
adott volt a kellemes kikapcsolódáshoz, és hogy
vidám élményekkel zárjuk az évet. P.K.

Forraltbor 
készítő verseny

Január 23. Vince napi borkóstoló
Január 30. Hagyományőrző tollfosztó délután
Február 07. Gyermek és Felnőtt jelmezes farsangi bál
Március 08. Nőnap
Március 15. Nemzeti ünnep
Április 21-26. Szent György-hegyi Napok
Május 30. Gyermeknap
Július 25. „Bazaltorgona” Falunap
Október 03. Búcsúi Bál
Október 31. Tök jó nap
December 06. Mikulás ünnepély
December 18. Idősek karácsonya
December 27. Forralt borfőző verseny
December 31. Szilveszteri bál

Rendezvénynaptár 
Raposka 2015.

Igen, nagyon jó is lett volna, ha táncol egy
hóember szilveszterkor itt Raposkán, a kultúrház
udvarán. De sajnos az időjárás nem volt kedves
hozzánk és nem csak karácsonyra, de még szil-
veszterre se hozott nekünk havat. Így a táncoló
hóember lemaradt a mi kis bulinkról, de mi azért
nem keseregtünk, hisz azért jöttünk össze, hogy
vidáman búcsúztassuk el az óévet, és boldogan,
új reményekkel, fogadalmakkal vágjunk bele az
újévbe!  A szilveszteri mulatságunkat este kilenc
órakor kezdtük. A köszöntés után Borbély Balázs
és Varga József egyből a lovak közé csapott és
indult is a zene, tánc! Kicsik-nagyok együtt mulat-

tak, táncoltak a jobbnál jobb számokra! Éjfélkor
a Himnuszt közösen elénekeltük, majd a koccin-
tás után kezdődött is a Tombolasorsolás! Renge-
teg tombolatárgy és egyéb felajánlás volt, amit itt
szeretnék megköszönni mindenkinek. A főnye-
remény egy fánksütő gépezet volt, és remélem
nemsokára, vagy talán már a farsangon kóstol-
hatjuk is a benne készült „farsangi fánkot”! 

Az óévbúcsúztató nagyon jól sikerült, így
vidáman, jó hangulattal léptünk át az új évbe!
Mindenkinek olyan boldog évet kívánok, mint
amilyen volt a mi szilveszteri mulatságunk! 

Petrétei Krisztina

Különös Szilveszter, táncol egy hóember...


