
Nagy tisztelettel köszöntöm újságunk vala-
mennyi olvasóját az első negyedév szeszélyes
és rendkívüli időjárási helyzeteket okozó
zord napjai után, amikoris a cikk írásakor
már beköszöntött az igazi tavasz.

Az önkormányzat életében az első negyed-
év időszaka számos változást eredményezett.
Jogszabályi rendelkezés értelmében 2013. 02.
28-val megszűnt a Kisapáti-Gyulakeszi-
Raposka települések közös körjegyzősége, 
így a Tapolca, Zrínyi u. 7. sz. alatt működtetett
hivatal a fenti nappal befejezte tevékenységét.
Az épület további hasznosítása folyamatban
van, melynek jelenleg 5/6 arányban Gyulakeszi,
míg 1/6 arányban Raposka település a tulaj-
donosa.

2013. 03. 01-vel új hivatal került létrehozásra
tapolcai székhellyel Tapolca város, Gyulakeszi
és Raposka települések képviselő-testületeinek
együttes döntése alapján. Az új hivatal neve és
címe: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Tapolca, Hősök tere 15. A fenti időponttól
kezdve ez a hivatal intézi a településünk önkor-
mányzati tevékenységével kapcsolatos dolgo-
kat, melyeket korábban a körjegyzőség látott el. 

2013. 01. 01-vel megkezdte működését a
Tapolcai Járási Hivatal. 

Ígéretemhez híven az új hivatalok ügyfél-
fogadásáról és elérhetőségükről a közelmúltban
tájékoztató anyag került kiküldésre a lakosság
felé.

A hivatali átszervezést illetően egyedül a
körjegyző munkaköre szűnt meg, aki a jog-
szabályban foglalt végkielégítést kapja meg. A
körjegyzőség többi munkatársa pedig átkerült
az új közös tapolcai hivatalba, így munkavi-
szonyuk folyamatos és rendezett.

Az új hivatal működtetéséhez lakosság ará-
nyosan lényegesen kevesebb hozzájárulást kell
fizetni az állami normatíván felül, mint azt
eddig tettük a körjegyzőség esetében. Számok
tükrében nézve a körjegyzőséghez évente 3,5
millió Ft-ot fizettünk, míg az új hivatal felé 1,4
millió Ft az éves hozzájárulás mértéke.

A képviselő-testület a hivatali átalakuláshoz
szükséges döntések meghozatala érdekében 3
alkalommal közös képviselő-testületi ülésen
vett részt. A 2013. 02. 14-én megtartott képvi-
selő-testületi ülésen pedig elfogadtuk a telepü-
lés költségvetését 23 millió 595 ezer Ft bevételi,
és ugyanennyi kiadási főösszeggel. A költség-
vetés főösszege a központi elvonások miatt
közel 6 millió Ft-tal kevesebb az előző évhez
viszonyítva. A fentiek még szorosabb gazdálko-
dást és további, az önkormányzat által eddig
önként vállalt juttatás- és feladatellátás megszű-
nését eredményezhetik településünkön. 

A képviselő-testületi üléseken túl számos 
kistérségi, mikro-régiós, védelmi bizottsági, 

hegyközségi ülésen és egyéb rendezvényen vet-
tem részt, képviseltem településünket.

2013. 02. 27-én a „Szent György-hegyért”
Alapítvány kuratóriumának tagjai úgy döntöt-
tek, hogy megszüntetik az alapítványt, miután
annak létrehozása óta jelentős változások
következtek be.

A „Szent György-hegy” Hegyközség 03. 28-
án tartotta kultúrházunkban tisztújító közgyű-
lését. Hosszú éveken keresztül Tóth János
Zoltán látta el az elnöki teendőket, aki a mosta-
ni választáson már nem kívánt indulni. Az eddig
végzett munkáját Raposka önkormányzata
nevében tisztelettel megköszönöm. A két 
új jelölt közül a jelenlévő tagság a Diszelben 
élő Knolmajer Ferencet választotta meg el-
nöknek, míg az alelnök településünk lakója,
Újvári Géza lett. Sok sikert és jó együtt-
működést kívánok az új választmány elnökének
és valamennyi tagjának a hegy érdekében
végzett munkájukhoz.

A negyedév rendezvényei az éves kulturális
programtervben meghatározottak szerint kerül-
tek megtartásra kellő lakossági érdeklődés mel-
lett. Rendezvényeinkről bővebben az újság
belső hasábjain olvashatnak.

Rendkívüli időjárási helyzet alakult ki január
15. és március 15. környékén. A leesett nagy
mennyiségű hó és a viharos szél jelentős ne-
hézségeket okozott a közlekedésben és az elekt-
romos energiaellátásban. A településünkön
kialakult hóhelyzet felszámolása érdekében
köszönetemet fejezem ki Borbély Balázs falu-
gondnoknak, aki hótolólappal felszerelt saját
gépével biztosította útjaink járhatóságát. Termé-

szetesen köszönet jár mindenkinek, aki bár-
miben segítséget nyújtott a kritikus időjárási
viszonyok felszámolásában.

A Katasztrófavédelem felhívását továbbítva
kérem a lakosságot, hogy a szabadban való tűz-
gyújtás szabályait fokozott mértékben tartsák
be, ezzel is megelőzve a jelentős kárral járó
tűzeseteket.

Az önkormányzat szívesen veszi minden pol-
gárának a település érdekében végzett önkéntes
munkáját, legyen az a házak előtti vízelvezető
árkok tisztítása, fűnyírás, seprés, virágosítás,
szemétszedés, és a meghirdetett esetleges egyéb
munkákban való részvétel.

Jelenleg a megszokott közmunka program 
keretében nem találunk olyan személyt/szemé-
lyeket, akik a szokásos adódó települési mun-
kálatokat elvégeznék. Keressük a lehetőségét
annak, hogy milyen módon juthatunk előre e
tekintetben.

Tisztelt raposkai polgárok!
Tisztelt olvasó!
2013. I. negyedév önkormányzati híranyagát

zárva szeretném felhívni figyelmüket a XXI.
Szent György-hegyi Napok rendezvénysoroza-
tára. A programokról részletesen a település
honlapján és az eljuttatott meghívókból értesül-
hetnek. Német partnertelepülésünk, Ebenheim
polgármestere és felesége jelezte részvételi
szándékát az ünnepre.

Kérem Önöket, hogy segítsék programjaink
megvalósulását, azokon minél többen vegyenek
részt. Próbáljuk a fennálló nehézségeket le-
győzve Raposka jó hírnevét megőrizni.

Tisztelettel:  Bolla Albert polgármester

Raposka község Önkormányzatának ingyenes kiadványa2013. I. negyedév VII. évfolyam 1. szám
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A szőlő védőszentjei közül Szent Vince nyitja
a sort január 22-én. Szent Vince neve napját
pedig hagyományos terményjósló ünnepnap-
nak tartják. 

Az első rendezvényünk az idei évben is a
Vince napi borkóstoló volt. A hagyomány-
tisztelő boros gazdák szép számmal jelentek
meg a kultúrházban. Meghívott vendégként
Császár László Tapolca város polgármestere
tisztelte meg a rendezvényt.  A megjelenteket
Bolla Albert polgármester köszöntötte, majd

ifj.Barka Ernő önkormányzati képviselő tartott
egy rövid ismertetőt a Vince-napi hagyomá-
nyokról. Megtudhattuk, hogy ilyenkor a boros
gazdák a frissen vágott szőlővesszőt vízzel telt
üvegbe, meleg helyre tettek és várták, hogy ki-
hajtson. Ha sok rügy fakad, akkor bőséges sző-
lőtermés, így sok bor várható, ha nem, akkor 
szomjúhozásra ítéltettünk. Az ismertető után a
gazdák elhelyezték a hozott szőlővesszőket a
vízzel telt vázába, majd Gergő atya megáldotta
azokat, hogy bő termés legyen. Ezután pedig

kezdődött a borkóstolás, melyre 29 borminta
került leadásra. A zsűri tagjai: Tóth János
Zoltán, ifj Barka Imre, Hóbor József és Újvári
Géza volt, akik nyílt borbírálat keretében mi-
nősítették a borokat, fajtánként elemezve íz, il-
lat, zamat és szín szerint. A 2012. évjáratú ter-
mések legtöbb esetben kiváló minősítést kap-
tak. A bírálók jó tanácsokkal, ötletekkel látták el
a megjelent gazdákat, majd egy kötetlen beszél-
getéssel zártuk a Vince napi borkóstoló ren-
dezvényünket.  P.K.

Vince nap Raposkán

Az idei évben már ötödik alkalommal szer-
veztük meg a tollfosztó délutánt. 

A tollfosztás már kezd feledésbe merülni,
ezért igyekszünk évről évre feléleszteni ezt a
szép hagyományt, amely serdülőkorú és felnőtt
lányok, asszonyok társas munkája a téli időszak
csendes estéin. A tollfosztás is, mint minden
kaláka jellegű munka egyszerre közös dolog és
együttes szórakozás. Feltűnő jellegzetessége,
hogy csak nők vehetnek rajta részt. Bolla Albert
polgármester úr ezért is lepett meg bennünket
látogatásával. Elégedetten szemrevételezte,
hogy szép számmal tiszteltük meg e régi hagyo-
mányt. A szórakozásról is gondoskodtunk a
munka mellett. A résztvevők hoztak magukkal
harapnivalót és innivalót is, amit a délután
folyamán közösen elfogyasztottunk.

Míg a szorgos kezek fosztották a tollat, meg-
beszéltük a legújabb ételkülönlegességek recept-
jeit, házi praktikákat, fortélyokat. Ne felejtsem el
megemlíteni, hogy a tollakat Barka Ernőné
Magdi és jó magam biztosítottuk a résztvevőknek.

Akik az idei évben nem tudtak részt venni,
azokat szeretettel várjuk jövőre, hogy e hagy-
omány fent maradjon Raposkán.

Simonné Király Annuska

Tollfosztás a Kultúrházban
Gergő atya megáldja a Vince vesszőket

Tollfosztó asszonyaink munka közben (balról jobbra): Farkas Antalné, Hoffman
Ferencné, Barka Ernőné, Csizmadia Imréné, Pető Ferencné, Petrétei Krisztina,

Jelenszky Istvánné, Kázsmér-Simon Ágnes, Simonné Király Annus, Simon Anikó,
Borbély Jenőné
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A farsang Magyarországon vízkereszttől
(január 6.) a húsvét vasárnapot megelőző 40
napos böjt kezdetéig tart, azaz „húshagyó
keddig”, vagy „hamvazószerdáig”.

Amikor tél vége felé nem történik semmi és
már mindenki alig várja a tavaszt, jól jön
néhány érdekes program, ami javít a hangula-
tunkon. Ebben az időszakban nagy volt a nyüzs-
gés a Kultúrházban is, mert a gyerekekkel
közösen készítettük a nagyterem dekorációját a
közelgő eseményre. A szorgos kis kezek vágtak,
ragasztottak, festettek, hogy minél színesebb le-
gyen majd a terem, amikor majd közösen
farsangolhatunk, és a régi hiedelem szerint még
a telet is talán elkergethetjük. 

Február 9-én eljött a várva-várt nap, a gyer-
mekfarsang. A program nem is kezdődhetett
másként, mint tavaly és az előző években. A 
gyerekek felvonultak és bemutatkoztak, hogy e
jeles napra kinek is a bőrébe bújtak. Volt köztük
hercegnő, menyasszony, napocska, ninja, pók-
ember, katicabogár és még sorolhatnám. A be-
mutatkozás után kezdődött a játék. A táncver-
senyre mindenki benevezett, így a zsűrinek elég
nehéz dolga volt. A zsűrit Rudolf Mária és
Süketes Bea alkotta, akik nagy bajban voltak az
értékelés során, hiszen mindenkit nyertesnek
ítéltek. Így a díjátadáson mindenki kapott apró
ajándékot, és különdíjat adtak a legkitartóbb
táncosoknak. 

A táncverseny után igazi nyomozás kezdő-

dött, mert Scherlock Holmes játékot játszot-
tunk. Kiderítettük az összes bűncselekményt,
mert igazán jó nyomozók voltak a résztvevők.
A nyomozás után pedig a Ketchup játékkal
töltöttük az időt, ami mindenkit megmozgatott
rendesen, volt is kergetőzés! Miután kicsit elfá-
radtunk, a megterített asztalnál üdítővel és a
szülők által felajánlott süteményekkel oltottuk
étvágyunkat. A farsangi játékok után pedig el-
kezdődött a tánc, és mint kiderült, igazi Limbó
királyok vannak a raposkai gyerekek közt, mert
a legnagyobb sláger,
amit többször is kértek
a Limbó Hintó volt.      

A sok játék és tánc
után, élményekkel gaz-
dagodva térhettek haza
a fáradt gyermekfarsan-
golók. 

De itt nem volt vége
a napnak, hiszen este kez-
dődött a felnőtt party.
Sajnos az idei évben a
rövid farsangi időszak
miatt sok helyen egy-
beestek a bálok, így ná-
lunk sem volt nagy lét-
számú érdeklődő. Azok
viszont akik jelen vol-
tak, igazán jól érezhet-
ték magukat, hiszen

mint mindig, Balázs szolgáltatta a talp alá valót,
aki mindenki zenei kívánságát teljesítette. Bár
kevesen voltunk, azért a zsűrinek akadt dolga,
hiszen a felnőttek is erre az estére jelmezbe
bújtak. A zsűri tagjai Barkáné Magdi, Simonné
Annuska és Szalókyné Kati, hosszadalmas e-
gyeztetés után legérdekesebbnek Linter Martint
szavazta meg, bár leírni nem lehet, hogy pon-
tosan mi is volt, mert hárman voltak egy
személyben. A hangulat jó volt, hajnali háromig
mulattunk.     P. K.

Farsang kicsiben és nagyban

Március 8-án falunkban is megrendezésre ke-
rült a Nemzetközi Nőnap. A kultúrházban szép
számmal jelentek meg a település hölgyei. 

A megemlékezést Bolla Albert polgármester
Úr nyitotta meg, akinek üdvözlő szavai után a
falu férfiak adtak elő igen színvonalas, humoros,
nagyszerű műsort. Igen nagy sikert aratott az
Öregnéne bőrzekéje című vers. Az ismert tör-

ténetet a mai fiatalos felfogásban mutatták be az
ifjú férfi szereplők. A műsorokból nem hiány-
zott a közkedvelt Pálinka dal, és a „Szívós sze-
mű Márta” zeneszám magyarra fordított koreo-
gráfiája se. Az előadás közben az ünnepelteket
a szereplők üdítővel és pálinkával kínálták. A
humoros műsorszámok mellett, hallhattunk szép
magyar népdalokat is id. Barka Imre, id. Barka
Ernő és id. Érsek László előadásában. Az est
folyamán feladatokkal is foglalkoztattak ben-
nünket a férfiak, így a kirakós játékkal, és egy
történet megjegyzésével-átadásával. Az utóbbi-
ból megtudhattuk, hogy a falu hölgyei a pletyka
terén sem maradnak el más hölgy társaiktól. Az
előadás végén minden vendég virágot és finom
süteményt kapott. Köszönjük a raposkai fiúk,
férfiak lelkes, áldozatos munkáját. Ígérjük,
hogy az Ívó napon mi nők is legalább ekkora
meglepetéssel készülünk a teremtés koronáinak
méltó köszöntésére.                  Szijártóné Gabi

Farsang utáni hetekben már kezdtek érdek-
lődni a gyerekek, hogy az idei évben milyen
programok, versenyek lesznek a szokásos
húsvéti játszóházban. 

Az ünnep előtti szombat délután a Teleházban
megjelentek készíthettek húsvéti dekorációkat,
színezhettek, vagy papírgurigából nyulat készít-
hettek, amelyekkel kidíszítettük az ablakokat, a
falat, és persze haza is vihették műveiket. Sajnos
az időjárás nem volt kegyes hozzánk, így a hús-
véti vetélkedőt a teremben kellett megtartani.
Míg a gyerekek játszottak és szebbnél szebb
díszeket készítettek, addig pár szorgalmas szülő
a kis konyhában tevékenykedett és vette át a
nyuszi szerepét. A szülők a népi hagyományos
módszerrel, vöröshagyma héjjal festették a gye-
rekeknek a szebbnél szebb tojásokat. A vetél-
kedőt Török Kinga bírálta. Kiderült az is, ki a
legügyesebb célba dobó a gyerekek között. A
lányoknál Kocsor Valentina, míg a fiúknál
Kocsor Péter bizonyult a legjobbnak. A vetél-
kedés után mindenki megkapta színes tojását és
jutalmát a játékokban való részvételéért.      P. K.

Nőnap Húsvéti játszóház

Jelmezes gyermekfarsang résztvevői

Húsvét előtti készülődés

Férfikórus tagjai nóta közben: id. Barka
Ernő, id. Barka Imre, id. Érsek László

Meglepetés műsor előadói (balról-jobbra): Barka Ernő, Peszleg Róbert, 
Nagy Sándor, Tóth József, Forika László, Horváth Sándor, Harmati Dávid, 

Szijártó László, Linter Martin, elöl: Dénes Gergő



Önkormányzati Iroda: Raposka, Fő u. 51. szám alatt:
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

Hivatalsegéd: Hoffman Ferencné 
tel: 06-30/298-9990

Petrétei Krisztina kultúros 
tel:06-30/311-5750

Teleház: Honlap: www.raposka.hu
e-mail: raposka@freemail.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

Önkormányzati iroda: tel: 87/413-566
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; 
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:
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Rejtvény

• Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek •

Vízszintes: 1. E természetvédelmi terület része Raposka (1); 11.
járvány; 12. koros röv.; 13. talppont; 14. szűrt italféle; 16. női név; 17.
meztelen testet ábrázoló kép; 18. lombos növények; 19. Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet angol röv.; 20. nem új; 21. kettős msh.;23. illetve
röv.; 24. focikapu tartozéka; 25. nem azok; 27. egyiptomi isten; 29.
őrület, téboly régiesen; 31. építkezés – németül; 32. török név.
Függőleges: 2. erdélyi nagyváros; 3. csónak; 4. …. ad – biztat; 5.
szélesre nyit; 6. állattartó hely; 7. …. Júlia – színésznő; 8. szennyeződés
ruhán; 9. Európai Stabilítási Mechanizmus röv.; 10. Raposka melletti
patak; 13. E természetvédelmi terület része Raposka (2); 15.
Bolygónak a Naptól mért legtávolabbi pontja; 17. ötvözet – angolul; 19.
orosz repülőgép típus röv.; 20. tetejére helyez; 22. tetszetős; 23. egy
időben született testvér; 24. üzemzavar; 26. Egyszerűsített Vállalkozási
Adó röv.; 28. hajlakk márka; 30.LK.
Beküldendő a vízszintes 1. és a függőleges 10. és 13. sz. sorok megfejtése
a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. szám alatti címre, vagy ugyanott szemé-
lyesen is leadható. Beküldési határidő: 2013. május 31.
Nyertes díja: 3.000 Ft értékű könyvutalvány.
Előző rejtvény nyertese: Tóth Józsefné. 

Rejtvényt készítette: Bolla Albertné
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Gólyahír!
Örömmel tudatjuk, hogy községünkben járt a gólya.

2013. március 03-án megszületett Rudolf Mária és Borbély Balázs gyermeke: Balázs.
2013. március 13-án megszületett Török Csilla és Zengői Attila gyermeke: Róbert.

Gratulálunk!

Tisztelt Raposkai Polgárok!
Közeledvén községünk első okleveles említésének 700. évfordulójához, Raposka Község Önkormányzata úgy határozott, hogy az eseményt méltó módon

megtiszteli. A képviselőtestület határozata alapján egy, a falu történetét feldolgozó könyv megjelentetésére kerül sor. A kötet megírására Hangodi László, a
Tapolcai Városi Múzeum történész-muzeológusa kapott hivatalos felkérést. 

A könyv minél eredményesebb összeállítása érdekében azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a tulajdonukban levő régi fényképek, iratok, katona-
képek, családi fotók és más korabeli dokumentumok kölcsönadásával segítsék az anyaggyűjtést. A kölcsönkapott relikviákat lemásolás után visszajuttatjuk. 

Szíves segítségüket előre is köszönjük!                                                                       Raposka Község Önkormányzata

Felhívás


