
Nagy tisztelettel köszöntöm újságunk vala-
mennyi olvasóját.

A 2012.IV.negyedévi híranyag összeállítása
előtt gondolatban átfutottam az elmúlt 3 hónap
történéseit, melynek során azt éreztem, hogy a
szokásos rendezvényeinken túl nem sok em-
lítésre méltó esemény történt. Végül a határidő
naplómat hívtam segítségül, melybe beírtak ép-
pen az ellenkezőjét mutatták gondolati megér-
zéseimnek. Így nyugodtan állíthatom, hogy egy
eseménydús negyedévet hagytunk magunk
után, melyet az alábbiakban kívánok a tisztelt
olvasó elé tárni.

A képviselőtestület az elmúlt negyedévben is
végezte aktuális feladatait, szervezte különböző
rendezvényeit.

Az elmúlt 3 hónapban egy alkalommal ren-
des, egy közös, illetve három rendkívüli ülésre,
továbbá egy közmeghallgatás tartására került
sor. Az egész évet tekintve a képviselőtestület
13 alkalommal ülésezett, melynek során 15 ren-
deletet és 45 határozatot hozott meg. A napiren-
di pontokat a jogszabályban előírtak, és az ak-
tuális témák, feladatok adták. Ülésünk minden
alkalommal határozatképes volt.

Településünket több alkalommal képviseltem
a Tapolca és környéke Többcélú Társulás, a
körjegyzőség, a Bakonykarszt, illetve a Helyi
Védelmi Bizottság ülésein. Október közepén
részt vettem a Tihanyban megrendezett polgár-
mesterek országos találkozóján, valamint Ta-
polcán és Badacsonyban a Szent Márton-napi
ünnepségen.

Megtörtént az érintett személyi állomány
több települést összefogó együttes polgárvédel-
mi továbbképzése Gyulakesziben.

Számtalan társulás és megbeszélés történt az
új önkormányzati hivatal felállításával kapcso-
latban. A kezdeti tárgyalások azt mutatták, hogy

Gyulakeszi, Nemesgulács, Káptalantóti, Kis-
apáti és Raposka települések sikeresen létrehoz-
zák 2013. január 1-jét követően a törvény elő-
írásainak megfelelő 2000 főt meghaladó új
önkormányzati hivatalt. Székhelyének minden
fél egyetértésével a semleges helyen lévő Ta-
polca, Zrínyi utcai jelenlegi körjegyzőség épü-
lete nyert elfogadást, amely akkor az érvényben
lévő jogszabályoknak megfelelt. 2012. év utol-
só hónapjaiban jogszabályváltozás következett
be, amely 2013. január 1-jét követően nem en-
gedi meg idegen település területén a székhely-
hivatal kialakítását. E változás felborította a
kezdeti együttgondolkodást, és innentől kezdve
mindenki tovább kereste az esetlegesen szóba
jöhető egyéb társulási lehetőségeket. Kisapáti,

Nemesgulács és Káptalantóti Szigliget irányá-
ba, Gyulakeszi Zalahaláp vagy Tapolca irányá-
ba gondolkodott. Az előzőek után Raposkának
egy irány kínálkozott, Tapolca város, ahová
szívesen várnak bennünket. A képviselőtestület
ezzel kapcsolatos döntését az év végén meghoz-
ta. A lap írásakor pedig már Gyulakeszi képvi-
selőtestülete is meghozta döntését, melynek
értelmében ők is Tapolcát választották. Az új
helyzetből adódóan várhatóan 2013. március 1-
jétől veszi át Tapolca városa a körjegyzői hi-
vatalból adódó feladatokat, melyek eddig a
Zrínyi utcai hivatalban történtek meg. 

Raposka település szuverenitását az újonnan
kialakuló formáció nem befolyásolja. Termé-
szetesen minden átállás okozhat gondokat,
melyeket meg kell oldani és az új helyzetnek
megfelelően megszokni, melyhez megértést és
türelmet kérek minden polgártól.

A lakosságot érintő konkrét dolgokról, az
ügyintézésről, az ügyfélfogadásról és teendők-
ről írásban tájékoztatást küldünk a szokásos
módon.

Ugyanez történik meg a 2013. január 1-jét
követően felállított járási hivatal ügyintézésé-
vel, ügyfélfogadásával kapcsolatban is.

Folytatva a negyedév történéseit, a falugond-
nok október elején továbbképzésen vett részt,
novemberben pedig sor került a Falugondnoki
Szolgálat átfogó ellenőrzésére.

Megtörtént a vasútállomásra vezető út mind-
két oldalán lévő gazos-bokros terület letakarí-
tása, valamint a vízelvezető árok kitisztítása. 

A hegyi gazdáknál keletkező hulladék gyűj-
tésére szolgáló 2 db 5 köbméteres konténer
használhatatlanná vált. Az egyik selejtezésre k-
erült, míg a másik teljes felújításon esett át 200
ezer Ft értékben.

A Szent György-hegy Hegyközség 350 ezer
Ft-os, valamint az önkormányzat 150 ezer Ft-os
hozzájárulásával leaszfaltozásra került a 413
hrsz. hegyi út legkritikusabb szakasza.

Székelyné Molnár Irén a temető bejáratával
szemben lévő osztatlan közös tulajdonú terület
(akácos) rá eső részét térítésmentesen önkor-
mányzatunknak ajándékozta. Példáját az ország
különböző részein lakó több tulajdonostárs is
követte az önkormányzatunk megkeresésére,
így várhatóan a jövőben a terület egységessé
tétele megtörténhet, összevonásra kerülhet a 
szomszédos önkormányzati parcellákkal. A
település nevében köszönetemet fejezem ki az
adományozóknak.

Folytatás a 2. oldalon!

Téli Fő utca
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A mintegy hat éve húzódó „lucernás” házhe-
lyek ügye bírósági döntés értelmében az önkor-
mányzat javára lezárult. A terület földmérő által
újból kitűzésre került, így ott az eredeti szán-
déknak megfelelően 4 db házhelyet alakítunk ki.

Kitűzésre és tartós megjelölésre került továbbá
a Szent György utca folytatása a temető irányába.

Kezdeményeztük a Fő utca alsó végétől a
Tapolca patak hídjáig tartó terület és út önkor-
mányzati tulajdonba vételét. A terület állami tu-
lajdon, mely jelenleg a Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt kezelésében van. Kérésünk támogatásra
talált. A fent nevezett területrészt az önkormány-
zat térítésmentesen megkapja, melynek fejében
vállaljuk az ügymenet járulékos költségeit. 

Több jelentős jogszabályváltozás is érintette te-
lepülésünk anyagi helyzetét. A Bakonykarszt Zrt-
ben lévő víziközmű vagyon (kút, víztároló me-
dence, csőrendszer) 2013. január 1-jétől vissza-
került az önkormányzatokhoz, tehát Raposka és

Hegymagas települések lettek a tulajdonosok la-
kosságszám arányában. A rendszer üzemeltetését
továbbra is a megszokott módon a Bakonykarszt
Zrt látja el üzemelési szerződés alapján. A válto-
zás lényege az, hogy a víziközmű rendszer ezáltal
nem kerülhet eladásra, sem idegen kézbe, így a la-
kosság szolgáltatása folyamatosan biztosítva van.

A másik jelentős változást a kormányzat
adósság-konszolidációs döntése hozta. A jogsz-
abály értelmében településünk is érintett a kul-
túrházra felvett 10 millió Ft fejlesztési hitel tek-
intetében. 2012. év végéig a már említett hitel-
ből 4,8 millió Ft-ot törlesztettünk a pénzintézet
felé. A visszamaradó 5,2 millió Ft-ot a jogsz-
abály értelmében az állam magára vállalta, így
településünknek 2013. január 1-től a hiteltarto-
zása megszűnt. A kapcsolatos szerződés aláírása
a kezelő pénzintézettel, az OTP-vel 2012. de-
cember 15-én Veszprémben megtörtént.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetét tekintve

a 2012. III. negyedévet 1.949.000.-Ft pénzkész-
lettel zárta. Folyószámla hitelkeretünket nem vet-
tük igénybe, vagyoni helyzetünk stabil, vagyon-
felélés, vagyonvesztés nincs. Azt, hogy a jövőben
milyen költségvetéssel milyen feladatokat kell
megoldani, még csak részben tudni, mivel a ren-
delkezésre álló ismeretek még nem teljes körűek.

Kulturális rendezvényeink szép számú érdek-
lődő jelenléte mellett, jó színvonalon kerültek
megtartásra. Bővebbet róluk a lap belső hasáb-
jain megjelenő cikkekből tudhat meg az olvasó.

Tisztelt raposkai Polgárok!
Az elmúlt negyedév időszakáról és történé-

seiről, a várható átalakulásokról és a jogszabá-
lyok változásainak következményeiről röviden
ennyiben kívántam Önöket tájékoztatni.

Képviselőtársaim és a magam nevében kívá-
nok Önöknek és családjaiknak békés, boldog,
egészségben megélt újesztendőt.

Tisztelettel:           Bolla Albert polgármester

Önkormányzati Hírek

A gyerekek számára egyik legizgalmasabb és
legrejtélyesebb ünnep a Halloween, melyre
Magyarországon is egyre több figyelmet for-
dítanak. A Halloween napja október 31. az
angolszász országokban a boszorkányok, a
kísértetek és a szellemek ünnepe.

Ezt az ünnepet a faragott töklámpa, szel-
lemidézés, kísérteties hangulat jellemzi. Mi is
ezt a hangulatot szerettük volna felidézni a
Kultúrházban, ami nagyon jól sikerült.

Halloween előtti nap a Szellemkastély ké-
szítése már megadta a jó hangulatot. Másnap
délután töklámpás faragással kezdtük az ün-
nepet. A lelkes gyerekek és persze a felnőttek is
szebbnél szebb lámpásokat készítettek.

Ez alatt megérkezett Mirabella boszorkány a
gyerekek nagy örömére, és elkezdett jósolni.
Hosszú sorban állás után minden gyerek és
felnőtt megtudhatta a „jövő titkát”, ami nagyon
vicces volt. Mirabella boszorkány végül min-
denkit megjutalmazott egy cukorkával.

Közben már nagyon sok finomság várta a
résztvevőket: sütőtökleves, tökös sütemények,
múmia virsli, pókos muffin, tökös kuglóf, tök-
golyó, boszorkány ujjak, és még sok finomság.

Mire besötétedett, elkészültek a munkával és

mindenki bemutathatta a saját készítésű lámpá-
sát. A Kultúrház előtti lépcsőre helyeztük azo-
kat, mécseseket tettünk bele, és meggyújtottuk.
Csoda szépek voltak, és a hangulat egyre fo-
kozódott!

Ezt követte egy nagyon jó szertartás a négy
elem segítségével (tűz, víz, levegő, föld), ame-
lyek ereje segített a varázslatban.

A gyerekek négy csapatra oszlottak, az egyik
csapat 14 követ, a másik madártollat keresett, a

harmadik egy kis földet szedett, a negyedik pe-
dig vizet hozott. Amikor minden meglett, a nagy-

teremben az égő mécses köré letették a gyerekek
a kincseket, és körbeülték. Persze itt már nagy 
csönd volt, sorra a gyerekek odamehettek a négy
elemhez és kívánhattak magukban valamit.

Felemelő érzés volt, ahogy a gyerekek végig-
csinálták a „szertartást”. Ez egy igazi bizalom-
játék volt számukra. A játék után töklámpások fé-
nyénél magyar módra szalonna, amerikai módra
pedig pillecukor sütés következett, melyet felnőt-
tek-gyerekek egyaránt jóízűen elfogyasztottak.

Hát ilyen izgalmas volt ez a nap!  Remélem
jövőre is ilyen lelkes csapattal tudunk eltölteni
egy „tök jó” napot! Török Kinga

„Tök jó nap”

A várva várt Télapó ismét meglátogatta
falunkat, Raposkát december 6-án.

A gyerekeknek egy kis műsorral kedvesked-
tek a felnőttek a Mikulás érkezése előtt. A
műsor kezdetén Kormos és Morcos beszélget-

tek, és közben az Északi Boszorkát csúfolták,
amit persze ő meghallott. Mérgében elvarázsol-
ta őket, hogy ne tudjanak beszélni, és a gy-
erekeknek ne tudják megtanítani a télapó-hívo-
gató éneket. Közben megjelentek a Manók,
akik észrevették, hogy a Télapó segítői Kormos
és Morcos nem tud beszélni.

A boszi közölte a Manókkal, hogy ő vará-
zsolta el a segédeket, és segíteni kell neki, mert
elhagyta a varázsládája kulcsát, amibe a va-
rázsigét zárta. A manók segítséget kértek a gye-
rekektől, akik lelkesen vettek részt a kulcskere-
sésben. El kellett kísérni a Boszit azon az úton,
amelyen előtte járt. Először az Azúr-patakon
kellet átkelni és megnézni, hogy nem ott vesz-
tette-e el a kulcsot, majd tovább a Sárkányalag-
úton át a Rézvölgyön, és végül eljutottak a há-

zához, ahol az ezüsttojást tojó tyúkok tojásai
között kellett megkeresni a kulcsot. A gyere-
keknek találós kérdéseket kellett megfejteniük.
A jó válaszért ezüsttojást törhettek, majd az
egyikből előkerült a kulcs és feloldotta a Boszi
az átkot. Morcos és Kormos újra tudott beszél-
ni és megtanították a gyerekeknek a Télapót hí-
vogató éneket. Az ének hallatán megérkezett a
Télapó sok-sok ajándékkal. A gyerekek meg-
szeppenve szavaltak és énekeltek a Télapónak,
és vették át a nekik hozott ajándékokat.

Megígérték a Télapónak, hogy jók lesznek,
jól tanulnak, hogy jövőre is viszontláthassák.

Köszönet a Mikulásnak, a szereplőknek és a
segítőknek, akik szebbé tették a kultúrházat, és
csodaszép háttérképet varázsoltak a falra.

Szalókyné Sz. Katalin

Itt járt a Télapó!

Folytatás az 1. oldalról:

Mirabella boszorkány jósol Nagy
Renátának

Töklámpások fényénél
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Igaz, hogy már nem locsol esőt a tavaszi
szél, nem süt kiflit a nyári nap, és az ősz
sem zenél az avarral, de nekünk itt Ra-
poskán most sem volt okunk unalommal
takarózni a tél beálltával.

Főleg nem decemberben, mikor a kará-
csony kopog az ajtóban. 

Mikor elkezdtem szervezni az ünnepi mű-
sort még nem is gondoltam, milyen lelkes
kis csapatot sikerül összehozni. Az idősek
köszöntésére mindenki szívesen vállalt fel-
lépést. A fontos az volt, hogy a már ha-
gyománnyá vált idősek karácsonyán kifejez-
zük hálánkat, tiszteletünket, szeretetünket és
megbecsülésünket azok iránt, akik hosszú,
munkában eltöltött évek után köztünk töltik
megérdemelt nyugdíjas éveiket. Megelége-
déssel töltött el mindnyájunkat, hogy érez-

hettük, tettünk egymásért valamit. 
Az ünnepségre december 21-én került sor,

melyre szép számmal eljöttek az időskorúak.
Bolla Albert polgármester úr köszöntője

után a Gézengúz Színjátszó kör, a Jövő Me-
nő tánccsoport, valamint Kovácsné Ottó
Krisztina és lányai, illetve Nagy Sándor és
Linter Martin színesítették az ünnepet,
amelyben helyet kapott vers, színdarab,
ének, tánc, és mese. A raposkai lakosság
apraja-nagyja megcsillantotta tehetségét és
szeretetét a műsor során. Több karácsonyi
dal, vers hangzott el, furulya csendült, gitár
szólt, hogy mindenki átélhesse az ünnepi
hangulatot. De a humor sem maradhatott ki
az összejövetelből, ezt biztosította a Juliska-
Mariska kabaréjelenet. A műsor után a hat-
van év feletti lakosoknak polgármester úr és
a képviselőtestület tagjai átadták a karácso-
nyi ajándékcsomagokat, majd pedig az ön-
kormányzat egy ízletes vacsorával látta ven-
dégül a jelenlévőket.         Petrétei Krisztina

Idősek Karácsonya

A hagyományos forralt borfőző verseny de-
cember 29-én került megtartásra. Kezdési idő-
pontnak 15 óra volt meghirdetve, de már előtte
szépen gyülekeztek a résztvevő csapatok és ér-
deklődők. Most is két kategóriában (fehér-, és
vörösbor) versenyezhettek a csapatok. A kezdés
idejére 10 csapat állt össze. A rendezvényt Bolla
Albert polgármester nyitotta meg, majd elkez-
dődött a verseny, melyet az idei évben is ren-
geteg érdeklődő kísért figyelemmel. Sorra ké-
szültek a finomabbnál-finomabb forralt borok,
melyek különböző recept alapján kerültek
összeállításra. Ki a jól bevált hozzávalókat
használta, de voltak, akik új összetevőket is al-
kalmaztak bízva abban, hogy az első helyet
megszerzik. Körbejártak a csapatok és érdek-
lődők és kóstolták egymás forralt borait, és
próbálták az összetevőket illetve azok arányát
megtudni, melyet nem mindenki árult el.
Közben idén is zsíros kenyér és sült gesztenye
volt a borok mellé a kínálat, melynek nagyon
örültek a résztvevők bízva abban, hogy segít-

ségükkel több főzetet tudnak megkóstolni gond
nélkül. A gesztenyét most is Halász Istvánnak,
sütését pedig Peszleg Róbertnek köszönhetjük.
Fél öt körül aztán elkezdődött a borok minta-
vétele, melyet Petrétei Krisztina és Hoffmann
Ferencné végzett, és amelyeket már várt a ta-
pasztalt zsűri /Újvári Géza, Szabó Sándor,
Vecsei János, Kardos Károly/ a teleházban. Idén
is nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, és
elmondásuk alapján több főzet között ment az
első helyért a küzdelem. A versenyt végül vö-
rösbor kategóriában Szalóky Gábor csapata, míg
fehérbor kategóriában a Tapolcai Finn Barátok
Köre nyerte. Persze nem csüggedtek a csapatok,
és az eredményhirdetés után folytatódott a jó
hangulatú beszélgetés, később nótázás, és fogy-
tak el szép lassan a fazekakból, bográcsokból a
borok. Később a kultúrház nagytermében har-
monikaszó mellett telt el az este és emlékeztünk
az elmúlt esztendőre. Reméljük, legközelebb is
ilyen jól sikerül a most már hagyománynak
számító rendezvény és reméljük, hogy minden-

ki jól érezte magát, aki ott volt. Ezúton szeret-
nénk megköszönni mindenkinek, aki támogatta,
segítette és jelenlétével még színvonalasabbá
tette e nemes eseményt! Barka Ernő

Forralt borfőző verseny

2012. december 31-én is megrendezésre ke-
rült a hagyományos óévbúcsúztató és újév
köszöntő szilveszteri bál.

Ez évben a korábbiaktól eltérően nem a Ra-
poskai Ifjúsági Sport és Szabadidő Egyesület,
hanem az Önkormányzat rendezte meg a jeles
eseményt.

A bált megelőző napon szorgos kezek dekorál-
ták fel a Kultúrház nagytermét, sok fiatal segített
díszeket hajtogatni, rajzolni, kivágni, ragasztani,
hogy minél hangulatosabb legyen a mulatság. 

A résztvevők kétféle menüből választhattak:
sörtésztában bundázott csirkemell csíkok riz-
ibizivel és káposztasalátával, illetve disznópec-

senye tört burgonyával, párolt káposztával. A
vacsorán kívül éjfélkor egy pohár pezsgő is járt
azoknak, akik a 2.000.-Ft-os belépőt befizették,
és az elmúlt évet vidáman, jó hangulatban
kívánták elbúcsúztatni. No és persze ne feled-
kezzünk meg a jó hangulat felelőséről, Balázs-
ról, aki most is magára vállalta a zenész sz-
erepét, és egész este szolgáltatta a talpalávalót.

Amikor az óra elütötte az éjfélt, a kis csapat,
mint egy nagycsalád meghatottan énekelte el a
Himnuszt, átgondolva közben az elmúló év örö-
meit, bánatait, és reménykedve, hogy az eljö-
vendő új év talán majd szebbet és jobbat hoz,
mint az előző.

Boldog újévet kívántunk egymásnak, majd
következett a tombolasorsolás, ahol mindenki
lemérhette, hogy milyen szerencsés is lett az
újesztendőben.

Amikor elfogytak a kisorsolt ajándéktárgyak,
következett a tánc hajnalig.

Nem szabad megfeledkezni a másnapi taka-
rításról sem, hiszen sokan eljöttek a fáradtság
ellenére is, hogy a mulatság romjait segítsenek
eltüntetni. Köszönet nekik!

Az óévet vidáman búcsúztató bálozók nevé-
ben kívánunk a falu minden lakójának boldog-
ságban, szerencsében, egészségben, vidámság-
ban boldog újesztendőt!           Hoffman Szilvia

SZILVESZTERI BÁL

A karácsonyi készülődés folyamán településünk lakói nem csak a saját szeretteiknek okozhattak
kellemes, örömteli meglepetést ajándékaikkal. Az országosan már ismert cipősdoboz akcióhoz ha-
sonlóan Raposka polgárai is összeállíthattak egy-egy csomagot a rászoruló családoknak. A felaján-
lásokat a falugondnoki autóval vittük el a pápai anyaotthonba, és adtuk át személyesen. Köszönjük
az adományokat. P. K.

Cipősdoboznyi
szeretet

A Forralt borfőző verseny két nyertes
csapata. Előtérben a Finn Barátok

körének hölgy tagjai, háttérben 
a Petrus csapat tagjai

Idősek karácsonyi ünnepség
résztvevői
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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
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Rejtvény

Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek

Vízszintes: 1. Ennek a létrehozására nyújtot-
ta be legújabb pályázatát az önkormányzat;
11. kelléke: toll és papír; 12. szöv.tart. Németor-
szágban; 13. római szám: 51; 14. tusa; 15. Ra-
poska év eleji rendezvénye; 17. állami bevétel;
18. hátralék, elmaradás; 19. Hamlet „királya”;
21. egyfajta agyi rendellenesség röv.; 22. Public
Relations röv.; 23. technetium vegyjele; 25.
gépjárművek nélkülözhetetlen indító berende-
zése, röv.; 27. Albánia pénzneme; 28. könyörög;

30. alváskor látható; 32. katonai sereg; 33. Ja-
nuár 1-jével kialakult új közigazgatási egység.
Függőleges: 2. újságot megjelentet; 3. neheztel;
4. Fejér m.-i község; 5. United States röv.; 6.
egyiptomi istennő, Osiris felesége; 7. szent – 
spanyolul; 8. finom francia rum; 9. divat és
szépség egyben; 10. litván kikötőváros; 14.
hímhal termékenyítő nedve; 15. régi idők
mechanikus hangszere; 16. NC; 18. halom; 20.
spanyol és osztrák autójel; 24. köszönés-szleng;

26. UOH; 27. régi súlymérték; 29. orvos röv.;
31. személyes névmás; 32. feltéve.
Beküldendő a vízszintes 1; 15. és 33. sz.sorok
megfejtése a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51.
szám alatti címre, vagy ugyanott személye-
sen is leadható.
Beküldési határidő: 2013. március 05.
Nyertes díja: 3.000 Ft értékű könyvutalvány.
Előző rejtvény nyertese: ???

Rejtvényt készítette: ???


