
Köszöntöm újságunk valamennyi olvasóját a
2. negyedév híreivel.

A képviselőtestület két alkalommal rendes,
míg egyszer rendkívüli testületi ülést tartott. A
napirendi pontokat nézve foglalkoztunk a 2011.
évi költségvetés teljesítésével, a zárszámadási
rendelet tervezett elfogadásával, a szociális
igazgatásról és ellátásról szóló rendelet,
valamint a vagyonkezelési rendelet módosításá-
val, illetve az egyes önkormányzati ren-
deleteinkben rögzített rendeletek hatályon kívül
helyezésével. Az előzőeken túl több napirenden
keresztül tárgyaltuk a különböző társulá-
sainkból adódó témaköröket Tapolca várossal,
illetve a Tapolca és környéke Kistérséggel
kapcsolatosan. Átbeszélésre került néhány
önkormányzati telek értékesítésének lehe-
tősége, a Szent György-hegyi Napok, a
Falunap, valamint a „Lesencéktől a Balatonig”
Szüreti Fesztivállal kapcsolatos teendők. A fel-
soroltakon túl számos egyéb témakörrel is
foglalkoztunk. A negyedév során településünket
több rendezvényen képviseltem, így a kistérsé-
gi, a Vulkánok Völgye egyesület és a
Víziközmű Társulás ülésein, Tapolcán pedig
részt vettem a Pedagógusnapi ünnepségen, Le-
senceistvándon az 50 éves óvoda jubileumi
ünnepségén, Kisapátin az Apáti nevű telepü-
lések találkozóján, a Pacsai Borúton, a tapolcai
Batsányi Műv. Központban megrendezett
„Szép emlékek” kiállításon stb.

Felújításra került a temetőben levő elavult
vízvételi hely. A munkálatok során új térkő
burkolat, és esztétikus, álló kútfej került elhe-
lyezésre. A kivitelezést Farkas Antal raposkai
kőműves mester térítésmentesen végezte el, az
önkormányzati dolgozók közreműködésével.
Köszönetemet fejezem ki e példaértékű felaján-
lásért.

A rendezvényeket nézve komoly érdeklődés
mellett tartottuk meg a XX. Szent György-
hegyi Napok keretén belül a Szent Mihály
borutat mintegy 120 érdeklődő bortúrázó
részvétele mellett. A jelenlévők raposkai gazdák
borait kóstolhatták, és „raposkai vendéglátás-
ban” részesülhettek. Itt szeretném megköszönni
mindenki munkáját, akik a programok elő-
készítésében, lebonyolításában részt vettek.
Külön köszönet illeti azon borosgazdákat, akik

vendégül fogadták a bortúra résztvevőit: Pethő
Ferenc, Vecsei János, Hosszú István, Bolla
Albert, Simon László, Újvári Géza, valamint
Gyurácz Lajos és családjaik.

Színvonalas műsor keretei között május 06-
án tartottuk meg Anyák napi, majd május 

19-én az első Ivó napi rendezvényünket.
Mindkét alkalommal szép számú érdeklődő volt
jelen az ünnepeltek részéről. Az előzőek kap-
csán köszönetemet fejezem ki minden szerep-
lőnek és segítőnek, akik az ünnepeltek szóra-
koztatásáról, ellátásáról gondoskodtak.

A III. Bazaltorgona Falu- és Gyermeknap
megtartására június 30.-án került sor, melyre a
németországi partnertelepülésünkről, Ebenhe-
imből 31 fős küldöttség érkezett Wolfgang
Schönau polgármester úr vezetésével. Az eben-
heimi barátaink június 29-július 02 között
tartózkodtak Raposkán, élvezték településünk
vendégszeretetét, vettek részt a különböző
programokon. Wolfgang polgármester és fele-
sége Barbara, valamint házaspár barátaik már 5
nappal a busz érkezése előtt Raposkára jöttek,
ugyanis nagy tervet vettek a fejükbe, a Balaton
kerékpárral történő körbejárását. A mintegy 220
km-es távolságot 4 nap alatt sikerrel teljesítet-
ték.

Összegezve a falu,-és gyermeknapi ren-
dezvényünket elmondható, hogy a színvonalas
játékos vetélkedőkkel, az elmaradhatatlan
focimérkőzésekkel, a színes kulturális prog-
ramokkal, gasztronómiai finomságokkal
tarkított falunap sok érdeklődőt vonzott, melyet
a másnap hajnalig tartó bál zárt le.

A falunap keretein belül került sor a „Virá-
gos Raposkáért” 2012-es díjak átadására.

A zsűri most az ebenheimi vendégek hölgy
tagjaiból tevődött össze 4 fővel. Vezetőjük
Schönau polgármester felesége, Barbara volt. A
többször körbejárt településünkön a zsűri az
alábbi eredményt hozta meg:

Új ház kategóriában 
1. helyezett: Halász István

Régi ház kategóriában 
1. helyezett: Horváth Sándor

Utcakert kategóriában 
1. helyezett: Linter Ottó

Gratulálok a nyerteseknek és családjaiknak,
valamint mindenkinek, aki igyekezett széppé
tenni környezetét.

E rendezvény kapcsán külön köszönetemet
fejezem ki mindazoknak, akik a rendkívüli
meleg ellenére helyt álltak a programok meg-
szervezésében, lebonyolításában, és azokon
részt vettek.

Név szerint külön köszönöm az ebenheimi
vendégek szállásadásában részt vállaló Pethő,
Újvári, Simon, Barka, Szíjártó, Nagy és Bolla
családok munkáját.

Ugyanígy köszönet a falupörkölt
elkészítésében, a lángossütésben jeleskedő
asszonyoknak (Pethő Ferencné, Simon Lász-
lóné, Szentgyörgyi Ferencné, Barka Ernőné).

Tisztelt raposkai polgárok!
A negyedév önkormányzati híreit zárva

szeretném felhívni figyelmüket a „Lesencéktől
a Balatonig” 2012. aug.31-szept.01 között
megrendezendő XVIII. Szüreti Fesztiválra,
mely rendezvény házigazdája településünk,
Raposka lesz. A felvonulás és az azt követő
műsorok, tűzijáték, bál vélhetően közel ezer
érdeklődőt csábít településünkre. Arra kérem
mindannyiukat, hogy személyes részvételükkel,
akár felvonulóként, rendezőként, szereplőként,
előkészületi munkákban résztvevőként segítsék
e nagyszabású rendezvény lebonyolítását. A
rendezvény előkészületi munkái jó ütemben
haladnak, és vélhetően a felvonulás időpontjára
minden feltétel adott lesz arra, hogy tele-
pülésünk betöltse a méltó házigazda szerepét. A
pontos programokról minden házhoz meghívót
küldünk.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Bolla Albert polgármester
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2012. április 28-án szombaton, a Szent
György-hegyi Napok legnépszerűbb rendez-
vényére, a bortúrára gyűltek össze szép
számban a finom, zamatos borokat kedvelő
vendégek a raposkai kultúrházban. A több
mint 100 résztvevő ízletes szendvicsekkel
alapozhatott a túra előtt, de megkóstolhatták
a helyi gazdák lélekmelengető pálinkáit és
borait is előlegképpen.

A részvételi díj fejében mindenki megkapta
az ebédre jogosító jegyet és a saját gravírozott

kóstoló poharát, melyet nemzeti színű zsinórral
kellet nyakba akasztani, hogy a túra vége felé,
amikor már "nehézkes" a járás - hiszen a bor az
ember lábába száll, és fellép a feledékenység is
- a poharat akkor se veszíthesse el senki sem. 

Miután mindenki kellőképpen bealapozott
étellel-itallal, elindult a sereg meghódítani a
hegyet. A gyönyörű, napfényes tavaszi időre
senkinek sem lehetett panasza. Az első megálló
a már hagyománnyá vált „Szent György” kút
volt, melyből mint minden évben, most is a

"sárkány vére" folyt az ünnepség tiszteletére.
Természetesen Bolla Albert Polgármester Úr
finom vörös bora volt az a bizonyos „sárkány-vér”!

A következő megállóhelyeken szintén ízletes
és zamatos pincehideg borok fogadták a
vendégeket, no meg persze az elengedhetetlen
pogácsák, sütemények, zsíros kenyerek, borko-
rcsolyák. Köszönet a vendéglátóknak: Pető Fe-
rencéknek, Vecsei Jánoséknak, Hosszú Istvá-
néknak, Bolla Albertéknak, Simon Lászlóék-
nak, Újvári Gézáéknak és Gyurácz Lajoséknak!

XX. Szent György-hegyi Napok Raposkán

Önkormányzati Hírek



Kívánunk mindnyájuknak az idei évben is
bőséges boráldást, hogy jövőre is vendégül
tudják látni a sok szomjas vándort! 

A "megfáradt" csapat kora délután tért csak
vissza a hegyről hangos nótaszóval, hiszen ez
évben elkísérte a résztvevőket tangóhar-
monikájával Krejczinger István is, aki egész
úton gondoskodott a jó hangulatról.

Amíg a túrázók a hegyet járták, szorgos
asszonykezek a finom pörköltet főzték a
kultúrház udvarán. Köszönjük Szentgyörgyi
Ferencnének, Farkas Antalnénak, Török Kingá-

nak és Nagy Sándornénak az ízletes ebédet!
A visszatérők újfent  csillapíthatták szomju-

kat az ebéd előtt, frissítőkkel és persze borokkal
kínálta őket Petrétei Krisztina és Rudolf Mar-
csi.

A jó ebédhez szólt a nóta, hiszen Krejczinger
Pisti alig lakott jól, máris húzta a harmonikáját,
és még sokáig hallatszott a nótaszó ennek a szép
napnak a tiszteletére.

Jövőre újra találkozunk!
Hoffman Szilvia

Muzsikaszóval a Szent György kútnál

A bortúrázók hosszú sora
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Szent György napi megnyitó

Anyák napja az év legszebb ünnepe. Mit is
tennénk, ha nem lennének, ha belegondo-
lunk, mi sem lennénk. 

Köszöntsük őket szeretettel, őszintén ezen a
napon. Május első vasárnapján az édesanyák és
nagymamák megnéztek a kultúrházban egy
kedves kis műsort. Elsőként Bolla Albert pol-
gármester úr mondta el ünnepi köszöntőjét, majd
a raposkai gyerekek játszottak el a Bice-bócából
egy jelenetet. A műsor folytatásaként anyák napi
versekkel, énekekkel, tánccal, dobolással kedves-
kedtek az édesanyáknak, nagymamáknak. A pol-
gármester úr 1-1 csokor virágot adott át Szalóky
Gábornénak és Horváth Szabolcsnénak gyerme-

kük születése alkalmából. Még egyszer gratulá-
lunk mindkét családnak. A gyerekek kézzel hor-
golt szívecskét adtak át az édesanyáknak, nagy-
mamáknak, amelynek munkájáért külön kö-
szönetet érdemel Petrétei Krisztina édesanyja. A
képviselők 1-1 szál virággal kedveskedtek
minden jelenlévő édesanyának és nagymamá-
nak. Remélem, mindenki jól érezte magát ezen a
csodás délutánon. Még egyszer minden édesanya
és nagymama nevében köszönetet mondok az
önkormányzat képviselő-testületének a rendez-
vény megszervezéséért, és nem utolsó sorban a
műsorban fellépő gyerekeknek a színvonalas
produkcióért.            Nagy Sándorné

Gyermekek köszöntik az édesanyákat, 
nagymamákat

Az első Ivó nap településünkön május 19-én
lett megtartva, melyet a raposkai lányok és
asszonyok szerveztek a férfiak nagy örömére.

A meghívót minden férfi személyesen vette
át, akik e napon szép számban gyűltek össze a
raposkai Kultúrházban.

Nagy érdeklődéssel vártuk a lányok és asz-
szonyok műsorát, mely változatos és nagyon szó-
rakoztató volt. A műsorban láthattunk különböző
táncokat, paródiát, és részt vehettünk különböző
szórakoztató játékokban is. Az Ivó napi rendez-
vényen részt vett Ebenheim polgármestere Wolf-
gang Schönau és felesége is, akiknek szintén na-
gyon tetszett a program. Az asszonyok nem csak
felejthetetlen műsorral, hanem házilag készített

finom süteményekkel és egy ötletesen feldíszített
dobozos sörrel is kedveskedtek a megjelent férfi-
aknak. Köszönjük a hölgyeknek az ajándékot,
mely színes pontja volt a délutánnak. 

A vidám műsorok után karaoke est követke-
zett, amelyben szintén szép számban vettek
részt a férfiak, és kipróbálhatták a hangjukat
különböző stílusú dalokban. A késő estig tartó
mulatságból jó kedvvel és felejthetetlen élmé-
nyekkel tértünk haza. Férfitársaink nevében kö-
szönjük minden lánynak és asszonynak, akik
közreműködtek és segítettek abban, hogy az Ivó
napi rendezvény felejthetetlen maradjon. Re-
méljük, hogy e jeles ünnepnap hagyomány ma-
rad falunkban.      Barka Ernő és Linter Martin Az ünnepelt férfiak

I. Ivó nap

Anyák napja
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Immár hagyománnyá vált településünkön a
„Bazaltorgona” falu-,és gyermeknap megün-
neplése, mivel az idén már harmadik alka-
lommal szerveztük meg ezt a nagy horderejű
programot. 

Az ünnepre vendégek is érkeztek
Ebenheimből, a német testvértelepülésünkről.
Sok régi kedves ismerőst köszönthettünk
személyükben, s örültünk a viszontlátásnak. 

A meghívott vendégek már péntek este
megérkeztek. A busszal érkezett 31 fős
küldöttség a kultúrházban pihent meg elsőként a
hosszadalmas út után, ahol elfogyasztották a
finom vacsorát, amellyel a raposkai asszonyok
várták őket. A magyaros ízek nagy sikert arattak
német vendégeink körében. A vacsora után a
szálláshelyekre kísértük át őket. Voltak, akik
családoknál kaptak helyet, a fiatalok pedig
sátrat ütöttek Bolla Albert polgármester úr
udvarán. 

A szombat reggel az egészség jegyében
reggeli tornával indult volna, de a falu apraja-
nagyja inkább az ágyban való nyújtózkodást
választotta a „megerőltető” sportolás helyett.
Kilenc órakor viszont már lelkes csapatok és
szurkolóik foglalták el a futballpályát. A
focimérkőzésen Ebenheim, Hegymagas,
Kisapáti és Raposka nevezett csapatokkal.
Közben tűzoltóautó bemutató is zajlott, a
gyerekeknek pedig játszóház volt a Kultúrház
nagytermében Török Kinga és Rudolf Marcsi
közreműködésével. A raposkai háziasszonyok
ezen a napon is kitettek magukért. Az asz-
szonyok lángost sütöttek, és az ebenheimi
vendégeknek finom ebédet főztek, egy igazi
különlegességet: fácánhúslevest. A leveshez a
fő alapanyagot Barka Ernőné ajánlotta fel.
Köszönjük a jóllakott vendégek nevében,
akiknek igazán jólesett a délelőtti izgalmak után
a leves és az ízletes lángos. 

Tizennégy órától a játéké volt a főszerep.
Ebenheim és Raposka mérte össze ügyességi
játékokban a tudását. Népi játékokkal, illetve
különböző ügyességi feladatokkal leptük meg a
csapatokat. Felhőtlen szórakozás vette kezdetét,
kiderült mennyire ügyesek a hazaiak és a
vendégeink: gyorsak-e, ha fatuskóval kell
lépegetni, értenek-e a fűben sífutáshoz, meny-
nyire tudnak célozni a vízibombával. Klasszi-
kus feladat volt a zsákban futás, s a különféle
váltóversenyek. A játékok után 16.00 órakor
Bolla Albert polgármester úr köszöntötte a meg-
jelenteket. Kihirdetésre kerültek a „Virágos
Raposkáért” díjazottjai, akik 1-1 ajándékcso-
magot és oklevelet vehettek át polgármester
úrtól. A Raposkai Visszhang rejtvény nyertese,
Ángyánné Kiss Katalin könyvutalványban
részesült. Gratulálunk nekik!

Ezután kulturális bemutató vette kezdetét. A
fellépők között voltak néptáncosok, társastán-
cosok, s népdalcsokrok is elhangoztak. Szenzá-
ciós meglepetésben is része lehetett a je-
lenlévőknek: Ebenheim polgármestere Wolf-
gang Schönau egy LGT slágert magyarul
énekelve lepte meg a közönséget. A nagy siker
után újra a táncé volt a főszerep: egy
flashmobot adtunk elő a Jövő MeNő csoporttal,
ami szintén nagy tapsot kapott. A táncok kore-
ográfiáját és betanítását Petrétei Boglárka
Alexiának köszönhetjük. A gyerekek is ropták a
táncot, külön műsorral is készültek, majd a
felnőttekkel is bizonyították tudásukat. Va-
csorára a  finom falupörköltet a raposkai asz-
szonyok készítették. Az egész napi büfét Halász
István és családja szolgáltatta. Az estét ferge-
teges bál zárta a Dinamit együttesnek kö-
szönhetően. 

A gyerekek számára a nap fénypontja az volt,
hogy az ebenheimi lakosság egy igazi nyári
szünetre való csomaggal lepte meg őket: az
elmaradhatatlan édesség mellett rollert, gördeszkát
is tartalmazott a gyermeknapi ajándékcsomag.

Úgy gondolom az idei évi gyermek-,és falu-
napunk színvonalas rendezvénynek bizonyult,
az ebenheimi vendégek körében is. Számukra
még vasárnap is több program várt, délelőtt
ellátogattak a Káptalantóti biopiacra, majd
Varga József hegymagasi pincéjében borkóstoló
és finom ebéd várta őket. Este a kultúrház
udvarán német és magyar kolbász került
sütésre, valamint a vendégek által hozott 2
hordó sör megcsapolásra.  Az est folyamán a
kultúrházban felállított nagyképernyős TV-n
keresztül a futball VB döntőjét is megtekint-

hették az érdeklődők. Hétfőn a kultúrházban
elfogyasztott közös reggeli után búcsúztattuk el
vendégeinket. Falunapi rendezvényünk kapcsán
minden segítséget nyújtó, lelkes raposkai pol-
gárnak is köszönettel tartozunk! Remélem az
elkövetkező falunapok is hasonló sikerrel fog-
nak zárulni.      Petrétei Krisztina

III. „Bazaltorgona” falu- és gyermeknap

A falunap résztvevőinek egy csoportja

A felejthetetlen Lufi bohóc

Játék nem csak gyerekeknek!

Hamarosan elkészülnek a sátrak

Közös reggeli

Megérkezik Ebenheim foci csapata



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

Körjegyzőség: Tapolca, Zrínyi u.7. Tel: 87/510-335
Ügyfélfogadás: hétfőn 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, 06-20/396-4576, 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

Hétfő: 9.30-11 óráig; csütörtök: 14-15 óráig
Mentők: 104, 87/410-004; Rendőrség: 107, 87/412-322; Tűzoltóság: 105,
87/510-352
Szabados Béla hegybíró fogadóórája: Tapolca, Kossuth u. 2,

Hétfő: 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 idő: 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
található épület)
Ügyeleti idő: hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig 
Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napon: 8.00-12.00 és 16.00-20.00

Járó beteg szakrendelésre időpontot 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).
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
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 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
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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

4
Rejtvény

Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek

Ghymes együttes 3 dalának címe 
a rejtvényben.
Vízszintes: 1. Dalcím; 11. horvát üdülőhely;
12. csíralevél; 13. azonos msh.; 14. ragasztó-
anyag; 16. napszak; 
18. tevő; 19. felkever; 22. földönkívüli lény; 23.
amerikai film címe (1971); 25. angol énekesnő;
26. old a kötésből; 28. Pest megyei város; 29.
pakisztán város; 30. stroncium vegyjele; 31.
lányunk férje; 32. elnök röv.; 34. malmok a
Kalevalában; 37. vízben tisztít; 38. énekhang.

Függőleges: 1. Dalcím; 2. mexikói for-
radalmár; 3. … Zoltán -énekes, színész; 4.
pakol; 5. Natural Resources Institute; 6. arzén
vegyjele; 7. acél rögzítőeszköz; 8. Dalcím; 9.
külső sejtréteg; 10. kerget; 15. TME; 17. női
név; 20. város Texasban; 21. disznólak; 24.
járműben utazik; 27. övezet; 31. uráli nyelv; 33.
LD; 35. kettős msh.; 36. például röv.

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

Beküldési határidő: 2012. aug. 31.
Nyertes díja: 3.000 Ft értékű könyvutalvány. 

Előző rejtvény nyertese: Ángyánné Kiss Katalin
Rejtvényt készítette: Bolla Albertné





A raposkai hétköznapokat felfrissítő, lelkes
tánccsoport alakult meg, s kifejező nevet is vá-
lasztottunk együttesünknek. 

A csapat egyik hölgytagjának férje javasolta a
sokatmondó nevet: Jövő- MeNő Tánccsoport. Az
ötlet abból született, hogy a táncosok mindig úton
voltak vagy éppen próbákra siettek. Eredményein-
ket igazolja, hogy már eddig is több helyen léptünk
fel, és mindig nagy sikerrel, örömmel fogadtak
minket. Akik úgy érzik, szeretnének egy vidám
csapathoz tartozni, várjuk jelentkezésüket. A tán-
cokat megálmodja és betanítja Petrétei Boglárka
Alexia.

Petrétei Krisztina

Megjöttek a Jövő-MeNők!


