
Tisztelettel köszöntöm újságunk valamennyi
olvasóját.

A híranyag összeállításakor a szokásos módon
áttekintettem a naptáramba tett első három
hónap eseményeinek bejegyzéseit, melyek alap-
ján az alábbiakban tájékoztatom Önöket.

A képviselő-testület 2 alkalommal rendes, míg
egyszer együttes testületi ülést tartott. A napirendi
pontokban foglalkoztunk és elfogadtuk a
2014.évi költségvetést 21millió 951ezer Ft bevé-
teli-, és ugyanennyi kiadási főösszeggel. Látha-
tó, hogy az előző évhez képest is kevesebb anya-
gi eszköz áll az önkormányzat rendelkezésére
úgy, hogy a feladatunk nem lett kevesebb.

Az évet takarékos, önszorgalmat nem kímélő,
plusz feladatokat vállaló munkavégzés mellett
tudjuk csak eredményesen végigvinni, melyhez
mind az önkormányzati dolgozók, mind a lakos-
ság aktív hozzáállása szükséges.

Az előzőeken túl foglalkoztunk a 2013.évi
költségvetés végrehajtásával, a Szervezeti és
Működési Szabályzat, valamint a Szociális Tár-
sulás Megállapodás módosításával, a Víziközmű
Társulat hiteltartozás átvállalásával, a Szenny-
víztisztító telep gépi tisztítórács berendezés fel-
újításával, az építményadó ügyével, a Tapolca-
környéki Önkormányzati Társulás megállapo-
dásának kiegészítésével és módosításával.

Döntöttünk az I. világháborús hősök 100 éves
centenáriuma alkalmával egy pályázat beadásá-
ról mintegy 1,5 millió Ft értékben. Ha sikerül
nyernünk a pályázaton, akkor a temető területén
lévő „Hősök sírkertje” teljesen megújul, és
méltó módon állítunk emléket az I. és II. világ-
háborúban elesett hősi halottainknak, akik ötve-

nen áldozták életüket a két pusztító háborúban.
Együttes testületi ülésen Tapolca, Gyulakeszi

és Raposka települések képviselői elfogadták a
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költ-
ségvetését 342millió 276ezer Ft bevételi-, és
ugyanennyi kiadási főösszeggel.

A képviselőtestületi üléseken túl számos ren-
dezvényen vettem részt, így Tapolca város Pol-
gármesterének Újévi köszöntőjén, a Tapolcai Köz-
testületi Tűzoltóság éves közgyűlésén, a Szent
György-hegyi Napok előkészítő ülésein, gyer-
mekvédelmi tanácskozásokon, a Sándor-napi
Bormustrán, a Badacsonyi Borászati Kutatóinté-
zet metszési bemutatóján és egyéb, az ügymene-
tet érintő összejöveteleken és megbeszéléseken.

Itt szeretnék megemlékezni Szencz Lajosnéról
(Cuni), Zalahaláp volt polgármester asszonyáról,
a Tapolca- és környéke Kistérségi Társulás volt
elnökéről, akit 2014. március 21-én helyeztek
örök nyugalomra a zalahalápi temetőben. Segítő
hozzáállásával településünkön több önkormány-
zati beruházás sikeres megvalósításához járult
hozzá, melyek átadásán személyesen is részt vett.
Emlékét az önkormányzat nevében megőrizzük!

A negyedév rendezvényei a 2014. évi Ren-
dezvény-naptárban foglalt időpontokban kerül-
tek megtartásra, így a Vince-napi borkóstoló, a
hagyományőrző tollfosztás, a gyermek-, és fel-
nőtt farsang, a Nőnap és a március 15.-i Nem-
zeti ünnepi megemlékezés.

A rendezvények minden alkalommal szép
számú érdeklődőt vonzottak. Megköszönöm a
szervezésben és szereplésben résztvevő szemé-
lyek munkáját.

A konkrét eseményekről az újság belső hasáb-

jain értesülhet az olvasó.
A település-üzemeltetéssel kapcsolatban a

hóhelyzet nem adott különösebb tennivalót az
egy alkalommal történő síkosság-mentesítésen
kívül. A falugondnok az 1fő közhasznú foglal-
koztatottal végezte az állandó napi tevékenysé-
gen túl a meghatározott egyéb feladatokat.
Elvégzésre került a hegyi utak benőtt ágainak
gallyazása, az égeres erdőben a vadháló elbon-
tása, a temető szélén levő orgonabokrok vissza-
vágása, a Szent Mihály-kútnál lévő asztal és
padok javítása és festése, az állomáshoz vezető
út kátyúzása, több önkormányzati telekhatár
mérési pontjainak tartós jelölése.

A falugondnok részt vett a számára előírt szak-
mai továbbképzésen, Balatonfüreden.

Tisztelt raposkai Polgárok!
Kedves Olvasó!
Az újság hasábjain keresztül is szeretném fel-

hívni figyelmüket a XXII. Szent György-hegyi
Napok rendezvénysorozatára. Németországi part-
nertelepülésünk, Ebenheim polgármestere a
közelmúltban tett látogatása során elmondta,
hogy a mostani rendezvényünkön nem tudnak
részt venni, azonban a Falunapra nagyobb lét-
számmal fognak érkezni. Az önkormányzat ter-
mészetesen akkor is szeretettel várja őket.

Kérem Önöket, hogy segítsék programjaink
megvalósítását, azokon minél többen vegyenek
részt.

Folytassák és segítsék a szép településkép
megőrzését fűnyírással, virágosítással és a por-
ták csinosításával.

Tisztelettel: Bolla Albert
polgármester

Január 24-én péntek délután tartottuk a hato-
dik Vince napi borkóstolónkat. Évről évre
egyre több az érdeklődő, és a boros gazdák
egyre több kóstolandó bort hoznak el, hogy
meghallgassák a hozzáértők véleményét és jó
tanácsait. A Vince naphoz a régi hagyomá-
nyok szerint a jövő évi termés
jóslása kötődik. Az ilyenkor
vízbe állított szőlővessző rügy-
bontása és a hajtások növeke-
dése alapján tudtak következ-
tetni a gazdák, hogy milyen
lesz az újévben a termés. 

A rendezvényt Bolla Albert
polgármester úr nyitotta meg,
majd Barka Ernő és Linter Mar-
tin stílusosan Csokonai Vitéz
Mihály: Szerelemdal a csikóbő-
rös kulacshoz című versét sza-
valták el.

Idén a kóstolásra hozott borok
számából is érzékelhető volt,
hogy egyre több gazda kíváncsi
a hozzáértő gazdák véleményére,

hiszen 33 különböző bor került terítékre.
A bírák: Újvári Géza, Barka Imre, Knolma-

jerné Szigeti Gyöngyi bár szigorúak próbáltak
lenni, nem nagyon találtak kivetnivalót a múlt
esztendei borokban.

A rendezvényre meghívott vendégek: Benczik

Zsolt, a Tapolcai Járási Hivatal vezetője, Bakos
György Tapolca-Diszel képviselője és Cséry
Gergő atya.

A résztvevők érdeklődéssel kóstolgatták a fel-
kínált borokat, közben azokat a bírák néhány szó-
val bemutatták, véleményt mondtak, jó taná-

csokkal látták el a bor gazdáját.
Nem volt ok panaszra, mert

mire a 33 féle bort a vendégek
végigkóstolták, a hangulat a tető-
fokára hágott. A jókedvet az is
fokozta, hogy Krejczinger István
tangóharmonikájával nótázásra
bírta a társaságot.

A nótaszó még éjfél után is
kihallatszott a Kultúrházból.

A Vince nap összefoglalása-
ként megállapítható, hogy a
2013 évi borok jól sikerültek,
nagyon finomak, zamatosak,
ízletesek lettek.

Aki teheti, igyon belőlük
minél többet!

Hoffman Szilvia
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Vince napi borkóstoló

Knolmajerné Szigeti Gyöngyi előadása Vince napon
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Régi hagyomány szerint a hosszú téli estéken
a kalákamunka volt jellemző. Az egyik ilyen
jellegű munka a tollfosztás, mely egyszerre
közös dolog, és együttes szórakozás is. Az idei
évben is ápoltuk eme régi hagyományt, mely
nagy fizikai megterhelést nem okoz, talán
ezért is tartja a közmondás így: ”Tollfosztás-
ban meg nem szakad az ember.” Sajnos, köz-
ségünkben megijedtek ettől a munkától, mert
az idei évben kevesen jöttek el tollat fosztani. 

„A hagyományainkat meg kell, hogy őrizzük,
hiszen nagy része már a múlté, és új, igazi népi
hagyomány pedig a modern viszonyok mellett
már alig alakulhat ki. A hagyomány a legáltalá-
nosabban véve - az ág, amin ülünk. Ami ránk
maradt őseinktől, ami fönntart bennünket, amire
a jövőt, az újat építeni fogjuk. Ahogy eleink is
tették. Egyszerűen nincs más lehetőség. A sem-
min lehetetlen megállni”– írja Czakó Gábor. 

Ezért is fontos, hogy egy ilyen kis községben
megtanuljuk a nagyanyáinktól örökölt hagyo-
mányt, és majdan gyermekeinknek, unokáinknak

továbbadjuk. Igaz, kevesebben voltunk az előző
évekhez képest, de akik jelen voltak, gazdagod-
tak egy újabb élménnyel. A fosztás alatt régi tör-
téneteket meséltek az idősebbek, felelevenítették
régi emlékeiket, a táncmulatságokról, esküvők-
ről, búcsúkról és a napi aktuális dolgokról, prak-
tikus ötleteket tudhat-
tunk meg egymástól a
házi munkákkal kapcso-
latban, és természetesen
süteményreceptek is cse-
rélődtek. A tollfosztó
délutánra senki nem jött
üres kézzel, hisz a
monoton munka mellett
is megéhezik és meg-
szomjazik az ember. Így
a kis pihenőkben elfo-
gyasztottuk a finom
süteményeket, és zama-
tos borral koccintottunk
egymás egészségére.

Felmenőink egyszerűen, szerényen éltek, de
ilyen alkalmi összejöveteleken is vidámak,
jókedvűek tudtak lenni, közben gondoskodva
utódaikról, amelyet tegyünk meg mi is! Remé-
lem e sorokat olvasva még több helybélinek fon-
tosabb lesz hagyományaink megőrzése!

Népi hagyományaink – Tollfosztás

„Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál.
Csárdást jár a habverő, bokázik a máktörő.
Dirreg, durrog a mozsár, táncosra vár a kosár.
A kávészem int neki, míg az őrlő pergeti. Heje-
huja vigalom! Habos fánk a jutalom. Mákos
patkó, babkávé, ez aztán a parádé!”

Gazdag Erzsi népszerű verse is mutatja, hogy
a farsangi időszak a legvidámabb. A gyermek-
eknek külön élmény évről évre, hogy különbö-
ző maskarákba öltözve mutathatják be kedvenc
mesefigurájukat, hősüket, vagy éppen kedvenc
ételüket. A hagyományoknak híven az idei
évben is a felnőtt farsangot megelőzte a gyer-
mekfarsang. Szombat délután a kidíszített Kul-
túrház várta a vidám maskarásokat, akik jöttek
is szép számmal ötletes jelmezekben. A mulat-
ság bemutatkozással kezdődött, a balerinának,
Asterixnek, krokodilnak, Törpillának, Minnie
Mousenak, Túró Rudinak, gyertyának, katica-
bogárnak, ördögnek, boszorkánynak, szellemnek,
hastáncosnak öltözött gyermekek vidáman forog-
tak szebbnél szebb ruhájukban a többiek előtt, és
persze próbálták elvarázsolni a zsűrit. Így nehéz

helyzetben voltak a zsűri tagok, mert legszíve-
sebben mindenkinek első helyezést adták volna,
ezért akik beöltöztek, mind kaptak egy kis aján-
dékot. A bemutatkozást játék követte, volt tánc-
verseny, székfoglaló és a híres Sherlock Holmes
nyomozás, melyekben mindenki részt vett. Az
idei évben büfészolgáltatás is volt, ahol az üdítő
és nassolni való mellett a szorgos kezű szülők
finomabbnál finomabb süteményeit fogyaszt-
hatták a gyerekek. A pultos szerepét Halász Réka
vállalta, aki ügyesen helytállt a nehéz feladatban.
A játék és tánc után a zsűri kihirdette az ered-
ményt. Első jelmezes helyezett a két Törpilla:
Kozma Bognár Melánia és Cynthia lett, míg
táncversenyben Forika Boglárka „söpörte le” a
többi táncos lábú fiatalt. De nem unatkoztak a
szülők, nagyszülők sem, mert amellett, hogy
büszke szemmel figyelték gyermekük, unokájuk
önfeledt játékát, táncát, nagy beszélgetésekre is
sor került. A farsangi mulatságot közös tánccal
zártuk.  Így vált ez a rendezvény is igazi közös-
ségformáló alkalommá. Köszönöm mindenkinek
a segítséget és a részvételt.

A sokéves hagyománnyal bíró tavaszköszön-
tő rendezvényen a résztvevők a „ha jöttök, lesz-
tek, ha hoztok, esztek” mottó jegyében maguk
gondoskodtak ételről-italról, így az asztalok fino-
mabbnál-finomabb házi süteményektől roska-
doztak, néhol jóféle házi pálinka is akadt mellé.
A bálozókat Borbély Balázs, Petrétei Krisztina
és Kozma Bognár József köszöntötte. A köszön-
tő után a jelmezes vendégek bemutatkoztak,
majd a zsűri értékelte a versenyzőket. Első helye-
zett:  Robin Hood azaz Borbély Balázs; máso-
dik: Cowgirl azaz Hoffman Szilvia; harmadik:
Matróz és a Keresztapa azaz Boldizsár Tamás és
Érsek Levente A jelmezesek között volt egy
Marslakó is, aki sajnos eltűnt, mire az értékelés
volt. Ha valaki esetleg találkozott egy Marsla-
kóval kérjük, hívja meg a következő farsangi
bálra, addig pedig küldje vissza a Marsra. A far-
sangi bál nagyon jó hangulatban zajlott, amit per-
sze a két zenészünk, Balázs és Józsi közremű-
ködésének köszönhettünk. Így tovább, jövőre
újra még több jelmezessel!

Gyermekfarsang Felnőtt farsang
Tollfosztás

Gyermekfarsang táncosai

Felnőtt farsang nyertesei
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Az idei évben február végén, március elején a
Kultúrházban nagy volt a forgalom, főleg a fér-
finem részéről, hiszen titokban készültek a
nőnapi műsorra. Március 8-án délután a férfiak
által kidíszített nagyterem fogadta a község nőne-
mű tagjait. A „welcome” ital után máris egy fel-

adat fogadta az érkezőket. Milyen az álomférfi?
Ezt szerették volna megtudni a férfiszervezők,
hogy jobban lássák: milyen Férfiről is álmodik
a Nő? Az első feladat után Barka Ernő képvise-
lő köszöntötte a megjelent hölgyeket, majd újra
színre lépett a Raposkai Nóta trió, akik az idei
évben újabb gyönyörű szép magyar nótákkal
kápráztatták el a vendégeket. A nótázás után az

erre az alkalomra összeállt színjátszók előadtak
egy színdarabot. A Hófehérke és a hét törpe alkal-
mi változata mosolygást varázsolt mindenki arcá-
ra. A fiúk fergetegesek voltak, az is lehet, hogy
hétvégeken a Madách Színházban játszanak? A
darab után Szabó János egy vicces köszöntővel

lepte meg a hölgyeket, utána pedig játék követ-
kezett. Sajnos a hölgytagok nem igazán voltak
aktívak, de azért ügyes férfiúink el tudták hívni
az asszonyokat egy kis ügyességi játékba. Míg
páran fizikai feladatokat oldottak meg, addig a
többiek sem unatkoztak, hiszen a furfangos szer-
vezők szerelmes verset kértek a hölgyektől, per-
sze segítségül pár szót megadtak, amiből rímes

verset kellett faragni.  
A nyertesek egy-egy csokoládét kaptak. A

műsor végén az önkormányzat egy hatalmas tor-
tával és egy-egy cserepes virággal köszöntötte fel
a hölgyeket. Ezúton szeretném megköszönni
Raposka község lelkes férfiúinak szorgalmas,

kitartó munkájukat, és hogy egy ilyen csodála-
tos műsorral leptek meg minket, nőket.

Közreműködők: Id. Barka Imre, id. Érsek Lász-
ló, id Barka Ernő, Tóth József, ifj. Barka Ernő,
Forika László, Borbély Balázs,  Peszleg Róbert,
Nagy Sándor, Szabó János, Nagy Csaba, Linter
Martin, Érsek Levente, Dénes Gergő, Szijártó
László, Balogh Gábor.          Petrétei Krisztina 

Nőnap

Idén is megtartottuk március 15.-i
ünnepségünket településünkön a
templom melletti emlékhelyen. Az
igazán kellemetlen szeles, esős, rossz
idő ellenére is szép számmal jöttek el
az ünneplők, ezért külön köszönet
minden kedves megjelentnek!

„Mit üzen nekünk az 1848. márciu-
si forradalom ennek a kis hazának
Európa közepén?” – tette fel a kérdést
Hoffmann Szilvia képviselő asszony
ünnepi beszédében. 

Folytatás a következő oldalon.

Mit üzen 
a Forradalom?
Megemlékezés 
március 15-én

Ünnepelt hölgyek Nóta Trió (id. Érsek László, id. Barka Imre, id. Barka Ernő)

Hófehérke, a Boszorkány és a Vadász A hét törpe

Március 15-i ünnepi megemlékezés



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: 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

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; 
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Rejtvény

• Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek •

Vízszintes:
1. A vicc folytatása (1); 11. Japán fizetőeszköz;
12. … Áron színész; 13. bök; 14. község
Veszprém megyében; 16. folyó spanyolul; 18.
bolgár autójelzés; 19. vagy angolul; 20. szemé-
lyes névmás; 21. hátrányt behozó; 23. játék-
pénz; 26. három oroszul; 27. megyei napilap;
30. fehér ital; 32. város Erdélyben; 35. folyó
Olaszo-ban; 36. alkotás; 38. gavonó állat; 39.
őrlőüzem; 41. ragadozó állat.

Függőleges:
2. éretlen; 3. ütlegel; 4. női név; 5. YŐD; 6. me-
sehős; 7. mellébeszél; 8. férfinév; 9. névelő; 10.
bibliai arkangyal; 14. a vicc folytatása (2); 15.
nemesgáz; 17. Jupiter holdja; 22. felfog; 24. en-
nek aljára; 25. égitest; 28. írásjel; 29. rossz elő-
jel; 31. helyesen; 33. szóvégi toldalék; 34. folyó
Oroszo-ban; 37. főzőedény; 40. e napon; 42.
YI; 43. zenei ütem.

Beküldendő a vízszintes 1; és a függőleges
14. sz. sorok megfejtése a Teleház 8300
Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre, vagy ugyan-
ott személyesen is leadható.
Beküldési határidő: 2014. május 30.
Nyertes díja: könyvutalány
Előző rejtvény nyertese: Török Kinga
Rejtvényt készítette: Bolla Albertné

Hajnalban verik az öreg székely ablakát.
– Ki az? – kérdi álmosan.
– Én vagyok, a szomszéd Gergő. Van magá-
nak itthon tintája?

Nincs fiam. – válaszolja, majd újra elalszik.
20 perc múlva megint verik az ablakot.
– Ki az? – kérdi az öreg.
Folytatás a rejtvényben.
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Folytatás az előző oldalról:

Bizony, mindnyájunkhoz szólt a válasza:
összefogást, együtt gondolkodást, és bátorságot.
Erre ma is szükségünk van, hiszen változó, roha-
nó világunkban lassan észre sem vesszük, hogy
egyre több problémával kell naponta szembe-
néznünk ahelyett, hogy az életünk egyszerűbb,
könnyebb, és boldogabb lenne. A márciusi ifjak
megértették az idők szavát, ők már akkor látták

a jövőt, és eszük meg szívük szerint lelkesen cse-
lekedtek. És ők, ott akkor győztek, március idu-
sán 1848-ban ezek a bátor és gondolkodó fiata-
lok, és a melléjük állt széles tömegek, igen ott,
akkor, azon a napon győztek! A ma emberének,
itt Magyarországon, és itt a mi kicsiny, de annál
aktívabb kistelepülésén számunkra ez az igazi
üzenet: bátran és okosan, együtt bármi sikerül-
het nekünk! 

Az ünnepi beszéd után meghallgattuk Petőfi

Sándor gyújtóhangú forradalmi versét, a Nem-
zeti dalt Szabó János előadásában, ezt követően
pedig Bolla Albert polgármester úr és Varga
József alpolgármester úr megkoszorúzta a hábo-
rús áldozatok emléktábláit. 

Az ünnepségen megjelentek együtt énekelték
el a Himnuszt és a Szózatot, mely énekek méltó
keretet adtak népünk egyik legmagasztosabb
ünnepének, az 1848-as forradalom emlékének.

Szabó János


