
Nagy tisztelettel köszöntöm újságunk valamennyi olvasóját. A közelgõ
húsvéti ünnepek alkalmából mindannyiuknak boldog és szeretetteljes
ünnepeket kívánok.

A 2011. I. negyedév is nem kevés eseménnyel, rendezvénnyel, önkor-
mányzati munkával telt el.

A képviselõ-testület egy alkalommal rendes, egy közös, míg kétszer rend-
kívüli testületi ülést tartott. Két alkalommal pedig képviselõi megbeszélést
tartottunk a folyamatban lévõ munkák hatékony elõkészítése érdekében.

Az ülések napirendi pontjai kapcsán tárgyaltuk, és elfogadtuk a település
2011. évi költségvetését 32.107 eFt bevételi, és ugyanennyi kiadási fõ-
összeggel. A Körjegyzõség költségvetése pedig 25.109 eFt fõösszeggel
került elfogadásra Gyulakeszi-Kisapáti-Raposka képviselõ-testületeinek
együttes ülésén.

Az elõzõeken túl foglalkoztunk a különbözõ társulásainkból adódó
teendõkkel. Módosítottuk a hulladékszállítási rendeletünket, melyben
meghatároztuk a kedvezményezettek körét, és az érintetteknél a ked-
vezmény igénybevehetõségének módját. 

Vegyes ügyek keretében több, régebbrõl folyamatban lévõ témakör került
megtárgyalásra, így a lucernás házhelyek ügye, melyet már a II. fokú
bíróság tárgyal a közeljövõben.

Foglalkoztunk az ifjúsági klub mûködési feltételeinek további folytatásá-
val, a kultúrház, teleház használatával, a Szent György-hegyi Napok ren-
dezvényein való részvétellel, és az ebenheimi kiutazás elõkészületeivel.  

A testületi üléseken túl számos kistérségi, mikrorégiós, és egyéb ren-
dezvényen képviseltem településünket.

Negyedévi rendezvényeinkrõl elmondható, hogy azokon szép számmal
jelent meg az érintett lakosság. Megtartásra került a Vince-Nap, ahová a
jövõben a fiatalságot, és a szõlõvel nem rendelkezõ lakosságot is szívesen
várjuk. A farsangi rendezvények, a tollfosztó, a Nõnap, a Kistérségi sport-
nap és a Nyugdíjas klub rendezvényeirõl bõvebben olvashatnak újságunk
hasábjain.

Itt szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik a negyedév ren-
dezvényeit bármiben segítették, azokon részt vettek. Természetesen a
jövõben is számítok a település polgárainak a rendezvényeken történõ
részvételére és aktivítására.

Mint az elõzõ számban jeleztem, az idei év január elsejétõl átalakult a
közcélú-közhasznú dolgozók foglalkoztatásának rendszere. Megszûnt a
településõri beosztás. Az új rendszer 1 fõ, 8 órás dolgozó foglalkoztatására
ad lehetõséget ez év december közepéig. A munkakört 2011. április 15-tõl 

Kozma-Bognár Béla helyi lakos tölti be. További két személy napi 4 órás
foglalkoztatására nyílik lehetõség május elsejétõl, akiknek 4 hónap
munkalehetõséget tudunk biztposítani.

A leírtak jól mutatják, hogy a település érdekében tavasztól-õszig tartó
különbözõ munkák elvégzése sokkal nehezebb feladat elé állít bennünket.
A feladatok megoldásához belsõ átszervezés mellett külsõ vállalkozó igény-
bevételére is sor kerülhet.

A fenti gondolatokhoz csatlakozik, hogy az Európai Unió a 2011-es évet
az önkéntesség évének nyilvánította. A mostani megszorító társadalmi-gaz-
dasági környezetben nagy szerepe van, és lehet a polgárok önként vállalt
köz-, és nemes célok érdekében végzett munkájának. Településünket nézve
az önkormányzat szívesen veszi mindenkinek- lehetõségeihez mérten - ez
irányú önkéntes munkáját, legyen az a házak elõtti fûnyírás, seprés, virá-
gosítás, szemét-szedés, rendezvények elõkészítésében és lebonyolításában
való közremûködés, valamint az esetlegesen meghirdetett különbözõ
munkákban való részvétel.

Tisztelt raposkai Polgárok!

2011. I. negyedévét zárva szeretném felhívni figyelmüket a közelgõ XIX.
Szent György-hegyi Napok rendezvényeire a mellékelt program szerint.
Településünkre az erdélyi Székelykálról várunk vendégeket 8-10 fõvel.
Ebenheimi barátaink most nem tudnak jönni, velük legközelebb a szeptem-
beri mikrorégiós szüreti fesztiválon találkozunk, melynek központi ren-
dezvénye Uzsán lesz.

Fogadják vendégeinket szeretettel, segítsék és vegyenek részt a pro-
gramokban, támogassák törekvéseinket, hogy településünk továbbra is tisz-
ta, rendezett legyen, és jó hírnévnek örvendhessen a jövõben is.

Tisztelettel:
Bolla Albert 
polgármester
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Február 12.-én került sor a Kistérségi Sportnapra, amit már rutinszerûen
rendeztek meg a tapolcai Sportcsarnokban. A raposkai csapat is lelkesen
készülõdött a megmérettetésre.

A versenyek között ügyességi és gyorsasági vetélkedõ volt, ahol a falu
különbözõ korosztályaiból egy csapatot kellett összeállítani.

A csapat tagjai: Nagy Sándorné, Horváth Eszter, Nagy Renáta, Szabó
László, Rudolf Mária, Barka Ernõ, Borbély Balázs, Peszleg Róbert, Petrétei
Boglárka, Linter Martin, Dénes Gergõ, Kocsor Valentina, Halász Rebeka,
Szalóky Balázs, Szalókyné Szollár Katalin, Boldizsár Tamás, Hoffman
Martin. 

Nagy küzdelem után végül a hetedik helyezést érte el csapatunk. Nagyon
büszkék lehetünk arra, hogy a fiúknál a 11-est rugó versenyben elsõ
helyezést ért el Szabó László, és a lányoknál a 7-es dobó versenyben Nagy
Sándorné Ildi szintén elsõ lett. Gratulálunk nekik! Köszönet minden
résztvevõnek és szurkolónak, hogy képviselte Raposka községet.

P.K.

Január 21.-én hagyományainknak megfelelõen megtartottuk a Vince napi
borkóstolót. Immáron harmadik alkalommal került sor erre a rendezvényre.
Egy-két nappal a rendezvény elõtt már nagy volt a forgolódás a Kultúrház
konyhájában, hogy a zamatos borok mellé elegendõ házilag készített ropog-
tatni való is legyen.

Vince napja a boros gazdák termésjósló napja volt. Ezen a napon
szõlõvesszõt szedtek, amit bevittek a szobába és vízbe tettek. Ha kihajtott,
az a várható jó termés jele volt. Ezért vendégeinket elõre megkértük, hogy
mindenki hozzon magával egy-egy szõlõvesszõt. 

A délutánt Bolla Albert polgármester úr nyitotta meg, ezután került sor a
népi hagyomány felelevenítésére. A résztvevõket a Monostorapáti Fér-

fikórus bordalokkal szórakoztatta. A program legizgalmasabb része volt,
amikor profi borászok, felkért vendégeink minõsítették a Szent György-
hegyi borainkat. A bírálók jó tanácsokkal, ötletekkel látták el a jelen levõ
boros gazdákat, hogy jövõre még jobb, zamatosabb borok kerüljenek az
asztalra. A bírálók: Tóth János Zoltán Hegyközség elnöke, Barka Imre és
Újvári Géza helyi szõlész-borászok.

Akit az idei évi borának értékelése is érdekel, azt szeretettel várjuk a
2012-es Vince napon is, hiszen:

„Hogyha szépen fénylik Vince,
Megtelik borral a pince.”

P.K.
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A Vince napi vesszõt elhelyezik a szõlõ termesztõ
boros gazdák

Raposka csapata Bolla Albert, Balassa Balázs, 
Császár László polgármester urak társaságában

Bíráló bizottság tagjai

Tollfosztás a Kultúrházunkban

Vince napi borkóstoló

Kistérségi Sportnap

A régi hagyományoknak megfelelõen 2011. február 22.-én már harmadik
alkalommal megtartottuk az asszonyok és lányok részvételével a tollfosz-
tást.

A tollat Barka Ernõné Magdi és jómagam biztosítottuk. Az elõzõ
évekhez képest sajnos kevesebben voltunk. De köszönthettük körünkben
Szentgyörgyi Ferencné Pannit, aki sajnos eddig munkahelye miatt nem
tudott köztünk lenni. Jelenleg már nyugdíjas, azt ígérte a következõkben
csatlakozik kis csapatunkhoz.

Minden résztvevõ tálcával érkezett, finomabbnál finomabb sütemények,
pogácsák kerültek az asztalra. A megérdemelt munka után beszélgetés
közben elfogyasztottuk a tésztákat, a hozott italokat.

Bízom abban, hogy a hagyományokat megõrizve jövõre újra a
lányokkal, asszonyokkal összeülünk egy tollfosztó délutánra.

Simonné Király Anna

Tollfosztás



A február hónap a farsangolás idõszaka. Ilyenkor jólesik a fagyos téli
napokat feldobni szórakoztató programokkal, s a szürke hétköznapokat szí-
nesíteni ötletes, kreatív jelmezekkel.

Ezért mi is február 26.-án délután megtartottuk a gyermek farsangot, este
pedig a felnõtteknek rendeztünk mulatságot. Az elõbbi az önkormányzat
szervezésében került megrendezésre, míg az utóbbiban a Raposkai
Ifjúsági-, Sport- és Szabadidõ Egyesület is közremûködött. A terem
díszítésében a község apraja-nagyja részt vett. Köszönjük a segít-
séget!

A gyerekek lelkesen mutatták be jelmezeiket. Volt köztük spenót
tükörtojással, oroszlán, hercegnõ, indián lány és fiú, tündérek, Pöt-
työs Rudi, rendõr, pókember, katicabogár, koszorúslány, és még volt
igazi Bodza virágunk is!

A gyerekek versenyeztek célba dobással, ki a gyorsabb hely-
foglaló, táncoltak, mulattak, majd sütiztek-üdítõztek. A gyermek
farsang végén mindenki elégedetten távozott a jelmezéért
megérdemelt csokoládéval.

Azután a termet elfoglalták az idõsebb bálozók. A felnõttek is
hasonló lelkesedéssel öltöztek be, ki ördögnek, angyalnak, Besenyõ
család tagjainak, Avatar nõnek, papnak, Harisnyás Pippinek, vagy
éppen utcalánynak, jampecnak, zombinak. 

A környezõ településekrõl is érkeztek vendégek, akik szintén
meglepõ jelmezekben vonultak fel. A zsûrinek nehéz dolga volt dön-
teni, ezért pontozás alapján lettek kiválasztva a nyertesek.

Az elsõ helyezett: Szijártó László (öregasszony), a második a
Besenyõ család (Horváth Szabolcs és barátai), a harmadik pedig 

Peszleg Róbert (atya) lett. Különdíjat nyertek: Nagy Sándor (úttörõ),
Horváth Sándor (Superman), Sárközi Réka, Nagy Mónika, Dénes Gergõ,
Linter Martin (zombi), Borbély Balázs (ördög)

A zsûrinek és a megjelenteknek köszönjük a részvételt és ezt a fergeteges
farsangi mulatságot.  P.K.
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Ha február, akkor Farsang!

Szokásainkhoz híven ez évben is megünnepeltük a nõk napját. Ez a nap
sok vitát vált ki manapság az emberekbõl, sokan vitatják modern vilá-
gunkban a létjogosultságát. Pedig, ha elgondolkodunk egy kicsit, talán nem
nagy áldozat egy évben egyetlen napot a nõk köszöntésére szánni, meglep-
ni õket egy szál virággal, néhány kedves szóval.
A nõk. Õk azok a lények, akik fáradságot nem ismerve dolgoznak nemcsak
a munkahelyükön, de odahaza az otthonuk szépítésén, tisztán tartásán is.
Finom ételeket fõznek, sok gondoskodással és odaadással nevelik gyer-
mekeiket, és persze elhalmozzák gyengédséggel a férfiakat. Valljuk be,
mindezekért a tetteikért nem nagy áldozat az évbõl egyetlen nap, amely a
nõknek, a nõkrõl szól.  Így gondolták ezt kis falunk férfi tagjai, akik sok
szeretettel készültek rá, hogy a hölgyeknek egy kis örömöt okozzanak.
A Kultúrházba volt hivatalos minden nagylány, asszony és néni, vagyis
minden nõ. Szép számmal gyûltünk össze egy kis szórakozásra, beszél-
getésre és persze kíváncsiak voltunk, hogy milyen meglepetéssel készültek

a fiúk, férfiak.  A polgármester úr egy sajnálatos baleset miatt nem tudott
jelen lenni a rendezvényen, de helyettesítették Õt a képviselõ testület férfi
tagjai. Barka Ernõ nyitotta meg a mûsort köszöntõjével, melyben kedves,
szép szavakkal bókolt a megjelent hölgyeknek.  Õt követte Horváth Sándor,
aki egy kedves-vicces versben emelte ki a nõi nemre jellemzõ jó és rossz
tulajdonságokat, persze a rosszakat is jó színben feltüntetve.  A mûsor fény-
pontja három fiatalember által elõadott paródia volt, melyben fodrásznál
szépítkezõ asszonyságokat alakítottak, akik pletykálkodva tárgyalják ki a
világ ügyes-bajos dolgait. Aki ott volt, biztosan élvezte az elõadást, fõként
azért, mert a három fiú: Barka Ernõ, Peszleg Róbert és Linter Martin szinte
felismerhetetlenek voltak a fodrász búrák alatt parókákban, hatalmas
felemás fülklipszekkel, otthonkában és mamuszkában.  Köszönet érte
nekik, hogy vidámabbá varázsolták a délutánt! A mûsor zárásaként Nagy
Sanyika mondott el egy nagyon szép nõnapi köszöntõ verset. Fiúk,
aranyosak voltatok, köszönjük! Hoffman Szilvia

Nõnap

Gyermekfarsang

Felnõtt farsang



Bolla Albert polgármester fogadóórája: csütörtök 10-12 óráig
Tel: 06-30/677-98-44, Honlap: www.raposka.hu

Körjegyzõség: Tapolca, Zrínyi u.7. Tel:87/510-335
Ügyfélfogadás: hétfõn és pénteken 8-12 óráig, szerdán 8-12 és 13-15 óráig,
csütörtökön Raposkán: 8-12 óráig.
Pénztári napok: kedd és péntek 9-12 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: tel:87/510-458, nyitva: K-Sz-P:13-19 óráig; Cs:10-18 óráig; 

Szo:13-18 óráig; V-H: szünnap
Polgármesteri iroda tel: 87/413-566
Orvosi rendelés: Dr. Karasszon Diána tel: 06-30/620-3298

Hétfõ: 8-17 óráig; csütörtök: 14-15 óráig
Mentõk: 104, 87/410-004; Rendõrség: 107, 87/412-322; Tûzoltóság: 105,
87/510-352
Szabados Béla hegybíró fogadóórája: Tapolca, Kossuth u. 2,

Hétfõ:8-17 óráig, kedd: 8-12 óráig, péntek:13-17 óráig
Tel./Fax: 87/510245; 06-30/613-3357

Orvosi  ügyelet: Tel.: 87/411-655/ 155-ös mellék
Orvosi ügyelet helye: Tapolca Ady E. u. 1-3.(a kórház udvarán található
épület)
Ügyeleti idõ: hétköznap: 16 órától  másnap reggel 8 óráig
Hétvégén, ünnep,-és munkaszüneti napon: 24 órán keresztül 
Gyermekorvosi ügyelet: Tel.: 87/411-655  155-ös mellék
Gyermekorvosi ügyelet helye: Tapolca Ady E. u. 1-3.(a kórház udvarán talál-
ható épület)
Ügyeleti idõ: hétköznap: 16órától másnap reggel  8 óráig 
Hétvégén, ünnep,-és munkaszüneti napon: 8.00-12.00 és 16.00-20.00
Járó beteg szakrendelésre idõpontot minden nap 10.00 - 14.00 óráig lehet
kérni a 87/511-082-es és 87/511-092-es telefonszámon. Ez alól kivétel a fizió-
és mozgásterápia (87/511-093), valamint a gyógytorna (87/511-272).

Felnõtt fogászat: Dr. Szõllõsi Zsolt
Tapolca, Május 1.u. 8. Tel.: 06/87/321-448
Rendelési idõ: hétfõ, 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 idõ: hétfõ-kedd-szerda-csütörtök: 10-16 óra, péntek: 7-13 óra
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ: 12.00-17.30 óráig
Kedd:  8.00-16.00 óráig
Szerda: 8.00-16.00 óráig
Csütörtök: 8.00-13.00 óráig
Péntek: 8.00-11.30 óráig

APEH Tapolcai ügyfélszolgálati hely: 8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 12.
Alaptevékenység: Szolgáltatás Tevékenységek: Adóhivatal (APEH) Telefon:
87/322-683 Fax: 87/322-683 Weboldal: www.apeh.hu

Megjelenik 120 példányban. 
Felelõs kiadó: Bolla Albert

Kiadó: Raposka Község Önkormányzata
Szerkesztette: Petrétei Krisztina

Nyomdai munkák:
Kölcsey Nyomda Kft. 

Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644
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Mintegy tucatnyi ember gyûlt össze március 23-án délután a Raposkai Kultúrházban, ahol egy
tavaly megfogalmazott igény kapcsán nyugdíjas klubot hoztak létre. Az alapítók színes klubéletet
szeretnének kialakítani filmvetítésekkel, kulturális rendezvényekkel, kirándulásokkal, és egyéb
aktuális programokkal.

Tavaly az idõsek karácsonyán vetõdött fel az ötlet Petõ Ferencné által. Bolla Albert polgármester
úr támogatta az ötletet és elõsegítette annak megvalósítását. A raposkai Kultúrház ideális helyet
biztosít a rendszeres találkozók számára. A klub vezetõje Petõ Ferencné Ilike lett.

Az elsõ közös programon már túl is van a nyugdíjas klub. Bolla Albert és felesége egy élmény
dús Finnországi beszámolója tette színesebbé a résztvevõk számára ezt a délutánt. A programnak
külön vendégei is voltak egy finn házaspár, Maritta és Jouko Huurne személyében.

A beszámoló után eredeti finn lazacos falatkákat kóstolhattak meg a résztvevõk, és a zöld tea
kóstolása mellett kellemesen elbeszélgethettek a vendégekkel Bolla Albertné tolmácsolásának
köszönhetõen.

A klubdélután nagyon jól sikerült. Petrétei Krisztina

Nyugdíjas Klub Raposkán

Rejtvény

Fontosabb telefonszámok, elérhetõségek

Nyugdíjas Klub délután

Vízszintes: 1. A mûvész festményének címe (1); 12.
Sylvester Stallone beceneve; 13. Egy mûvészeti
stílust követõ; 14. Kórházi osztály; 15. Sport-
öltözék; 16. Személyes névmás; 17. Msh. kiejtve;
18. Moszkvics típus; 20. Nem ide; 21. Osztrák
város; 22. Papírlapot fóliáz; 24. Bort tisztít; 26.
Asztácium vegyjele; 27. Kérdõszó; 28. Kerti
házikó; 29. Bosszús szócska; 30. Férfinév; 32.
Igekötõ; 33. Tetejére.

Függõleges: 2. Kocsonyásító anyag; 3. Jómodor; 4.
Dupla msh.; 5. Erre a helyre; 6. Gyomot irt; 7. …
Harris (amerikai színész); 8. Szertartásmester az
oroszoknál; 9. Római 3-as; 10. Utóirat latin röv.; 11.
Mûterem; 14. A mûvész festményének címe (2); 15.
Pest m-i községbõl való; 19. Kényelmetlen
(helyzet); 21. Papírra vet; 23. Földet forgat; 25. Vis-
szhang; 28. ... Dagover (német színésznõ); 31. Biz-
mut vegyjele; 32. Kígyó a Dzsungel könyvében.

Beküldendõ a vízszintes 1 és a függõleges 14
számú sorok megfejtése a Teleház 8300 Raposka,
Fõ u. 51 szám alatti címre, vagy ugyanott szemé-
lyesen is leadható.
Beküldési határidõ: 2011. június 1.
Nyertes díja: ajándékcsomag.
Elõzõ rejtvény nyertese: Petrétei Boglárka
Rejtvényt készítette: Bolla AlbertnéVecsei János tapolcai amatõr mûvész festményeinek címe a rejtvényben.


