
Nagy tisztelettel köszöntöm újságunk vala-
mennyi olvasóját.

Mielőtt rátérek az önkormányzati munkára, a
cikk elején kívánok megemlékezni Lasztovicza
Jenő úrról, országgyűlési képviselőről, a Veszp-
rém Megyei Közgyűlés elnökéről, aki 2015. janu-
ár 08-án hosszan tartó, súlyos betegség után
elhunyt. Településünk sok rendezvényét szemé-
lyesen megtisztelte. Közvetlen embersége és
segítőkészsége példaértékű mindannyiunk szám-
ra. Temetésére 2015. január 17-én került sor álla-
mi tiszteletadás mellett a tapolcai új temetőben.
Emlékét az önkormányzat és a település lakosai
megőrzik. 

Nyugodjál békében képviselő úr, elnök úr, ked-
ves Jenő!

E szomorú gondolatok után kívánok rátérni az
I. negyedév értékelésére, történéseire.

Az önkormányzat képviselő-testülete 2 alka-
lommal rendes, míg egyszer együttes testületi
ülést tartott. Február 20.-án az együttes testületi
ülésen elfogadtuk a Közös Önkormányzati Hiva-
tal 2015. évi költségvetését 343 millió 712 ezer
Ft bevételi-, és kiadási összeggel. Sor került a
2014. évi költségvetés módosítására is. A közös
hivatal létszáma 65 fő.

Raposkát illetően a február 26-án megtartott
képviselő-testületi ülésen elfogadtuk települé-
sünk 2015. évi költségvetését 30 millió 912 ezer
Ft bevételi-, és kiadási főösszeggel, mely tartal-
maz 8 millió Ft általános tartalékot. Módosítot-
tuk a 2014. évi költségvetésünket is. Felülvizs-
gáltuk a Szociális-, és Gyermekvédelmi Ellátás-
ról szóló 17/2013 (XII.20.) sz. önkormányzati
rendeletünket, mivel a vonatkozó örvény 2015.
03. 01-én életbe lépő változásai alapjaiban
módosították a segélyezés eddigi rendszerét. A
támogatások nagy része megszűnt, illetve átke-
rült a Járási Hivatalhoz. Az előzőekből adódóan
új rendeletet alkottunk „Települési Támogatás”

címen, mely tartalmazza a szükséges jogszabá-
lyi előírásokat a jövőbeni ügyek vonatkozásában.
A napirendi pontokon túl foglalkoztunk a „Lesen-
céktől a Balatonig” szüreti rendezvényen való
részvételünkkel, a Szent György-hegyi Napok
programjaival, kilátótorony építésével, az önkor-
mányzat részére felajánlott ajándék-területek
elfogadásával, és az ebenheimi barátainkkal való
várható találkozással. 

A március 30-i ülésünk is lényeges témakö-
röket taglalt, így meghoztuk döntésünket annak
érdekében, hogy a víz-, és szennyvíz szolgálta-
tónk, a Bakonykarszt Zrt a jogszabályok alapján
tovább tudja végezni munkáját Raposka és
Hegymagas településeken. Érintettük a kulturá-
lis közhasznú dolgozó kérdését is, aki 1 évig a
település érdekében fejti ki tevékenységét Petrétei
Krisztina kulturális ügyintéző felügyelete és irá-
nyítása alatt. A több lehetséges személy közül
végül a helyben lakó Ángyán Katalin vállalta a
munkakör betöltését. Bérezése nem terheli az
önkormányzatot, mivel azt megyei forrás bizto-
sítja. Az előzőeken túl foglalkoztunk a szabad-
ban való tűzgyújtás megváltozott témakörével, a
lomtalanítással (őszre tervezzük), a Szent Görgy-
hegyi Napok településünket érintő végleges
programjaival (hasonló a tavalyihoz), a közel-
múltban megtartott Chili-Buli értékelésével, a
Raposkai Ifjúsági-, Sport-, és Szabadidő Egye-
sület várható jövőjével, és a településen alkal-
manként végzendő fűnyírás lehetséges módjai-
val. 

A röviden kifejtett testületi munkán túl számos
rendezvényen képviseltem településünket, így a
Bakonykarszt, a „Lesencéktől a Balatonig” Tár-
sulás, a Hegyközség, a „Zalai Dombhátaktól a
Vulkánok Völgyéig”, a Köztestülti Tűzoltóság,
a Veszprém Megyei Közgyűlés, valamint a
TÖOSZ veszprémi ülésén.

A negyedév rendezvényei az éves rendez-
vénytervünkben meghatározottak szerint kerül-
tek ez idáig megtartásra. Bővebben róluk az újság

belső oldalain informálódhatnak.
A település-üzemeltetéssel kapcsolatban a

hóhelyzet nem adott különösebb teendőt. Az
elvégzett néhány hótolás és síkosság-mentesítés
rövid időn belül megoldotta a felmerült nehéz-
ségeket.

Február 01-től keresünk a település érdekében
történő munkavégzés céljából 1 fő közhasznú
dolgozót, aki a falugondnokkal együtt oldaná
meg az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően
a különböző, település érekében végzendő mun-
kánkat. Ez idáig sem helyi, sem más település-
ről nem sikerült a Munkaügyi Központ közben-
járásával sem személyt találnunk. Amennyiben
ez a helyzet marad, úgy át kell értékelnünk a
különböző munkavégzésekkel kapcsolatos dol-
gainkat, amelyeket ez idáig végeztünk: fűnyírá-
sok, különböző javítások, karbantartások és
egyéb kommunális munkavégzések. 

A falugondnok jelenleg is végzi azokat a fel-
adatokat, amelyeket képes egyedül is ellátni.
Bízom abban, hogy a helyzet kezelésére rövid
időn belül sikerül elfogadható megoldást találni. 

Tisztelt raposkai polgárok!
Kedves olvasó!
Szeretném felhívni figyelmüket a XXIII.

Szent György-hegyi Napok rendezvénysoroza-
taira, melyre Ebenheimből 9 fő, továbbá Finn-
országból 40 fő jelezte érkezését. Előzetes infor-
mációim szerint német barátaink a Falunapon
nem tudnak részt venni, viszont az ősszel sorra
kerülő ünnepségükre várják a kiutazó raposkai
csoportot. 

Kérem Önöket, segítsék programjainkat, azo-
kon minél többen vegyenek részt. A település
érdekében - amennyiben tehetik - működjenek
közre a szép településkép megőrzésében, a
fűnyírásban, a virágosításban, a porták csinosí-
tásában, vegyenek részt az esetlegesen meghir-
detett társadalmi munkákban.

Tisztelettel: Bolla Albert
polgármester

Raposka község Önkormányzatának ingyenes kiadványa2015. I. negyedév IX. évfolyam 1. szám

Önkormányzati Hírek

Értesítem a lakosságot, hogy 2015. március 5-
én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
(a továbbiakban: OTSZ) égetés vonatkozásában. 

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében
tilos belterületen szabadtéri égetést végezni
kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen
önkormányzati rendelet – megengedi. 

Az OTSZ 225. § (3) bekezdése szerint - ha jog-
szabály másként nem rendelkezik - az ingatlan
tulajdonosa, használója köteles a területet éghe-

tő hulladéktól és további hasznosításra nem kerü-
lő száraz növényzettől mentesen tartani.

Belterületen, ha szabadtéri égetést végeznek,
és a települési önkormányzat azt rendeletében
nem engedélyezte, a tűzvédelmi hatóságnak meg
kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.
Raposka Község Önkormányzata jelenleg nem
szabályozza külön önkormányzati rendeletben az
avar és kerti hulladék égetését.

A rendelet megalkotása folyamatban van,
melynek hatályba lépéséről és tartalmáról a
lakosság értesítést kap. Addig a szabálytalansá-
got elkövetővel szemben a Katasztrófavédelmi
Kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és
a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet-és
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelet 1. melléklet 40. sora alapján
20.000-60.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot
szabhat ki.         Folytatás a következő oldalon.

FELHÍVÁS
az avar és kerti hulladék irányított égetésének szabályairól



Raposkán már közel egy évtizedes múltra tekint vissza a Vince-napi bor-
mustra, ahová a kis-, és még kisebb gazdák hozzák el boraikat, főként az
új boraikat. Ebben az évben is szakértők segítségével, sorszámok mögé búj-
tatva értékeltük a tavalyi termést, illetve egy esetben a 2013. évit. Gazdá-
ink összesen 25 tétel bort hoztak. Fajtánkénti megoszlásban a megszokott
Olasz Rizlingből volt a legtöbb (10 db), majd a Szürkebarát és a vegyes
borok következtek. A fehérborok között volt még Irsai Olivér és Rizling-
szilváni is. A vörösborok mellett a rozé és a schiller bor is bemutatkozott. 

A tavalyi nehéz és izzadságos munkában a természet nem volt partner
hozzánk, termelőkhöz és boros gazdákhoz, így egy kicsit ilyen szemüve-
gen keresztül néztük az itt megjelent borokat. Visszapillantásul: az előző
évben számos csapás ért minket szőlőtermesztőket, hiszen májusban a hatal-
mas viharok tépázták szeretett nővényünket, nyáron az időjárás miatt a
növényvédelem állított bennünket igen nagy feladat elé a lisztharmattal foly-
tatott küzdelemben. Ekkor még nem volt vége a szőlésztársadalom hányat-
tatásainak, mert a nyár végi jó idő is elmaradt, de a csapadék nem, aminek
következtében az izzadtsággal megmentett szőlőtermés rothadásnak indult.

Ilyen előzmények után kellett értékelnünk a Vince-napra elhozott boro-
kat. A szakmai zsűriben 4 ismert szakember vállalt szerepet. Knolmajer-
né Szigeti Gyöngyi, Knolmajer Ferenc, Borbély Gyula és Újvári Géza ala-
posan, a gazdákat segítő és építő kritikával értékelték a borokat. 

Egyöntetű vélemény volt, hogy az igencsak közepes minőségű szőlő-
vel a gazdák többnyire jól bántak. Problémát csak 3-4 bornál találtak, ahol
a gazdák vagy magukra hagyták egy kicsit a bort, vagy túlzott mennyisé-
gű ként használtak. Egy esetben a tárolóedény minőségével voltak gon-
dok, ami sajnos a gazda munkáját teljesen tönkretette.

A fehérborok között az Olasz Rizling és Szürkebarát is jobbnak bizo-
nyult az előzetes várakozásnál, igaz karakteresebb savval rendelkeztek. A
korai érésű Irsai Olivér nagyon szép volt, itt a gazda tudását a megfelelő
technológia megléte is segítette. A középérésű Rizlingszilváni is a gondos
gazda kezeit dicsérte.

Az egyetlen rozé borból a gazda kihozta az évjáratban rejlő potenciált.
A vörösborok között volt egy 2013-as Cabernet Sauvignon, ami érett-

ségével és színével kitűnt a többi közül. A 2014-es évjáratban a színanya-
gok még a stabilnak nevezhető Cabernet Sau-
vignon borban is kevés volt, és a savak még a
savbontás után is markánsan domináltak. Itt az
évjárat teljesen rányomta a bélyegét a borokra. 

A zsűrivel együtt kóstoló gazdák is elégedet-
ten nyilatkoztak a borok minőségéről olyannyi-
ra, hogy ezek a finom nedűk néhány nótát is csal-
tak a most már mosolyogni is tudó termelők ajká-
ra. 

A szakemberek tanácsát remélhetőleg meg-
szívlelve, és a jó időjárásban reménykedve a gaz-
dák már élesítik a metszőollókat, hogy újra neki-
kezdjenek a következő szezonnak. Ehhez hoz-
zájárul Cséry Gergő atya vesszőszentelése is. Így
egy év múlva ismét megmutathatják a szakem-
bereknek és gazdatársaiknak a még jobb és még
finomabb produktumukat, amiben mi, szervezők
és szakemberek is bízunk.

Köszönet a Raposkai Önkormányzatnak, hogy
a gazdákat segítve évről-évre megrendezi a
Vince-napi bormustrát, a borászoknak, akik
tudásukkal segítik a gazdákat és természetesen
a gazdáknak is jár a dicséret, mert elhozzák bora-
ikat, amelyek évről-évre magasabb szakmai
tudást mutatnak.

ifj. Barka Imre
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Szakmai zsűri

Folytatás az előző oldalról:
Külterületen történő – a szabadtéri égetést a

település vonatkozásában 2015. március 5. nap-
ját követően a katasztrófavédelmi kirendeltség-
gel engedélyeztetni kell. 

A tűzvédelmi hatóság engedélyéhez a kérelmet
legkésőbb az égetés tervezett időpontját meg-
előző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező
tűzvédelmi hatósághoz. Az irányított égetést az
OTSZ 226., 227 §-ban foglaltak szerint lehet vég-
rehajtani.

Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél
kisebb terület égetése jelenthető be, és az első
fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000 Ft ille-
téket kérelmenként kell megfizetni. Az engedé-
lyezési eljárást a kérelmező lakóhelye, székhe-
lye szerint illetékes – katasztrófavédelmi kiren-
deltség (Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség,

8400 Ajka Liliom u. 10/b. Tel:88/590-626) foly-
tatja le. A kérelemhez szükséges nyomtatvány az
internetről letölthető, vagy az igénylők számára
a Raposkai Polgármesteri Hivatalban is kérhető. 

Aki
– tűzvédelmi előírást megszeg, és azzal tüzet

idézett elő 100 000 Ft-1 000 000 Ft;
– tűzvédelmi szabályt megszeg, és azzal tüzet

idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzol-
tóság beavatkozása is szükséges volt, 200 000 Ft-
3 000 000 Ft tűzvédelmi bírság megfizetését von-
hatja maga után.

A bírság kiszabásával kapcsolatban a tűzvé-
delmi hatóságnak csak a bírság összegére van mér-
legelési jogköre a fenti megadott kereteken belül.

Az égetési tilalom megszegése esetén a sza-
bálytalanságot elkövetővel szemben a kataszt-
rófavédelmi kirendeltség 20.000-60.000 forintig

terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki. 
Felhívom a Lakosság figyelmét, hogy bármi-

lyen más kommunális, ipari eredetű, illetve
veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése
tilos. A megfelelő engedélyek birtokában a sza-
badban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk fel-
ügyelet nélkül, minden esetben gondoskodjunk
megfelelő mennyiségű oltóanyagról,  legyen
nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és
csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folya-
matosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájé-
kozódjunk a várható időjárásról, mert a szél ked-
vez a tűz gyors továbbterjedésének.

A felhívásban foglaltak szem előtt tartására
saját érdekében szíveskedjen mindenki odafi-
gyelni és eljárni. 

Raposka, 2015. április 08.
Tisztelettel:          Bolla Albert polgármester

FELHÍVÁS
az avar és kerti hulladék irányított égetésének szabályairól

VII.Vince-napi bormustra



„ A női érzelmektől a porcelánbaba gyűjtéséig,
Avagy a természet varázsa”

A baba (bábu) a legősibb játék. A leánygyermek ösztönösen a számára első
számú élőlényt, az anyját utánozza akkor, amikor 'babázik'.

Mert hát mi is a nőiség elsődleges megnyilvánulása? Az új élet világra hozá-
sa, táplálása, gondozása.

Ez a belső kód kitörölhetetlenül végigkíséri minden nő életét. 
Ezért örül már akkor is az ajándékbaba látványának, amikor még beszél-

ni sem tud. 
Gyermekkorában társaival játszva az édesanyjától látott tevékenységet utá-

nozva készül felnőttkori szerepére. 
A leányka babát ad ajándékba legkedvesebb barátnőjének emlékként, s a

legjobban akkor örül, ha karácsonyra, vagy más ünnepre az ő ajándéka is egy
játékbaba.

Később ehhez a babaszeretethez párosul tudatában az öltözködés kultúrája,
amelytől érdekessé, vonzóvá válik a változatos öltöztetésű babák sokasága.

Gyűjti hosszú éveken át őket - akár felnőtt koráig is -, sőt vannak, akikből
szenvedélyes babagyűjtők lesznek!

De ha gyűjtő nem is lesz, akkor is érthetően mély érzéseket vált ki egy nőből
egy-egy ajándékba kapott baba. Bármikor, bárkitől is kapja azt.

Nádasi Róbertné Szilvia csabrendeki lakos elhozta nekünk gyűjteményét,
hogy megossza velünk e különleges hobbi értékeit! Az ünnepi megnyitóra feb-
ruár 13-án került sor a Kultúrházban. A jelenlévőket Bolla Albert polgármes-

ter köszöntötte, aki méltatta az értékes, maga nemében egyedülálló gyűjteményt.
A résztvevők a megnyitó után megtekintették a mintegy 106 különböző babá-
ból álló gyűjteményt, majd a gyermekek készségfejlesztő játékokat is kipró-
bálhattak a nagyteremben, melyet szintén Szilvia biztosított számukra. A kiál-
lítás még két hétig volt látogatható. Akik eljöttek és megnézték a kiállítást, biz-
tosan rácsodálkoztak arra, hogy mennyiféle stílusú, kivitelezésű porcelánba-
ba létezhet. Talán kedvet is kaptak arra, hogy egy hasonló jellegű gyűjteményt
alakítsanak ki rég elfelejtett gyerekkori tárgyaikból, vagy felidézhették maguk-
ban korábbi játékaik kellemes emlékeit. Petrétei Krisztina
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Középen Nádasi Róbertné, a gyűjtő 
Bolla Albert és Petrétei Krisztina társaságában

A szorgos asszonyok (balról: Rudolf
Mária, Hoffman Szilvia, Barka Ernőné,

Simonné Király Annuska)

Gyermek farsang résztvevői

Ha január, akkor tollfosztás, persze csak a
Vince-napi borkóstoló után! Már sokadik alka-
lommal ültek össze lányok- asszonyok egy dél-
utánra a kultúrházban tollfosztásra. A létszámmal
nem lehet dicsekedni, de a hangulat, mint min-
dig, most is tökéletes volt! A téli délután, akik
nem ijedtek meg a hidegtől és nem féltek egy kis
munkától, összegyűltek a szokásos kaláka-mun-
kára. Senki nem érkezett üres kézzel, finom süte-
mények, borok és egy kis melegítésnek szánt
pálinka kóstolása közben csak úgy repkedtek a
tollak. A vicces történeteken jókat derültünk,

finom süteményreceptek cserélődtek, és megál-
lapítottuk, hogy nemsokára már egy nagy duny-
hát is tudunk készíteni a rengeteg tollból. Mivel
nagyon jól éreztük magunkat és szeretnénk déda-
nyáink hagyományát megőrizni, ezért hagytunk
jövőre is tollat, melyet Simonné Annuska, és Bar-
káné Magdi őriz nekünk! Ezért már most jelzem,
hogy aki a hosszú téli estéktől depresszióra haj-
lamos, vagy csak unatkozik, vagy magányos, az
ne hagyja ki jövőre ezt a délutánt. Garantált a
jókedv és a feltöltődés!

Tollfosztás

A porcelánbaba kiállítás

A hagyományos rendezvényeinkhez tartozik a felnőtt farsang is. Ami-
kor leültem és gondolataimat próbáltam összeszedni, hogy mi is történt ezen
a mulatságon, jó és rossz élmények kavarogtak a fejemben. A jó élmények,
hogy igen, szükség van erre az összejövetelre, hisz akik jelen voltak, egy
jót mulattak, és kicsit elfeledkezhettek a mindennapi gondokról, bánatok-
ról, és az agyonhajszolt hétköznapok után jólesett egy kis kikapcsolódás.
Mert miről is szól a farsang? Arról, hogy maskarát öltünk fel, átváltoztat-
juk magunkat. Mert alapvetően a kikapcsolódást szolgálja, a mindenna-
pok zárt, szabályokkal behatárolt világát oldja fel kissé. Az álarc leplez, a

jelmez új személyiséget ad, a viselkedés ez által kicsit eltér a normálistól
és a paródia kerül túlsúlyba. Szerintem minden adott volt, de sajnos nem
sokan éltek a lehetőséggel, hogy ezt a bizonyos napot tényleg egyedivé,
kicsit mássá tegyék. Azok, akik bátrak voltak és kihasználták a lehetősé-
geket, biztosan vidámabban, pozitívabban, több energiával álltak a követ-
kező napok taposómalmába. Remélem a következő farsangra többen jön-
nek el és emelik a színvonalát, megtartják a hagyományt és merészebben
öltenek maskarát! 

Petrétei Krisztina

Ismét felnőtt farsang!

Jókedv és nevetés töltötte be egyik szombat délután a raposkai Kultúr-
házat, hiszen ekkor tartottuk a gyermekek farsangját. A jelmezbe öltözött
kicsik szüleikkel együtt érkeztek a mulatságra. A nagyteremben a gyerekek
nagy örömére készségfejlesztő játékok voltak előkészítve, melyek versenyre
ösztönözték a résztvevőket. A játékokat Nádasi Róbertné adta kölcsön a gye-
rekeknek egy hónap időtartamra. Kisebbek-nagyobbak megtalálták a kor-
osztályuknak megfelelő logikai, ügyességi játékot, akik azonnal elmerültek
a játékok világában. A jelmezes felvonulás után minden gyermek kapott egy
kis ajándékot. Persze ez a mulatság tánc nélkül nem az igazi, így a már ismert
dallamokra együtt perdült táncra minden apró résztvevő. Nagy sikere per-
sze újra csak a székfoglaló játéknak volt, de izgalmasan várták a találós kér-
déseket is, hiszen minden kérdés a mesék világáról szólt, és ki ne tudná job-
ban, mint egy kicsiny gyermek, hogy ki is hagyta el a cipellőjét, vagy hány
fejű sárkány van a mesékben és még sorolhatnám. Minden helyes megfej-
tésért egy-egy csokoládé volt a jutalom, de ez a csoki jobban esett a gyer-
meki szívnek, mint amit a boltban vesz meg anya vagy apa. A játékok után
még közös tánc és eszem-iszom volt. Az est vidám hangulatban zárult.

Itt a farsang, áll a gyerekbál!
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„Csak hiteles emberek lehetnek valódi segítők. Nem az számít, amiről beszélnek, hanem ahogyan élnek. A hitelességnek hatalmas energi-
ája van.” (Daubner Béla)

„Tudta Ön, hogy a fűzfakéreg leve hasonló anyagokat tartalmaz, mint az aszpirintabletta? Tudta Ön, hogy a hagyma jól használható kenőcs helyett
rovarcsípésekre? Persze a természetes gyógykezeléseknek is megvannak a korlátaik, és nem kerülhetjük el minden esetben, hogy orvoshoz fordul-
junk, de egyszerűbb bajok esetén enyhülést hozhatnak ezek is. Enyhébb és átmeneti megbetegedéseknél a népnyelven gyakran „háziorvosként” is
emlegetett régi jól bevált gyógymódok is hatásosak lehetnek.”

A „Téli esték” rendezvénysorozat utolsó előadásának meghívott vendége Zuborné Ráduly Renáta volt, aki a résztvevők felé azt sugallta, hogy
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a prevencióra.  Renáta nagyon sok hasznos tanáccsal látta el a jelenlévőket, olyanokkal is, amit elvileg tudunk, csak
nem alkalmazunk. Elmondta, hogy célja az összefüggések és módszerek alkalmazása, ismertetése az élet megkönnyítésére, a betegség megelőzé-
sére a legfontosabb kincsünk, az egészség megőrzése céljából.  Mint reflexológus, alternatív mozgás- és masszázsterapeuta a természetgyógyásza-
ti állapotfelmérő módszerek elvégzése után olyan, a távol-keleti gyógyászatban ismert mozgássor végzésére tanítja meg klienseit, amely a beteg-
ség gyógyításában kiegészítő gyógymódként szolgál. Kompetencia szintjén masszázsterápiát végez.

Zárásként Renáta a feltett kérdésekre válaszolt, aki reményét fejezte ki, hogy kicsit megváltoztatta a jelenlévők nézeteit, és az előadás után talán
jobban odafigyel mindenki az egészsége megőrzésére. Köszönjük Zuborné Renátának a tartalmas estét.

Petrétei Krisztina

Egészség drága kincsünk

Az Első Világháború 1914-ben kezdődött, és a centenárium jegyében
egyre többször kerül szóba egy-egy településen mindazok története, akik
részt vettek a kortársak által „Nagy Háború”-nak nevezett világégésben. 

Raposka önkormányzata a fentiek szellemében ünnepi megemlékezést
tartott a település Kultúrházában március 6-án. Hangodi László történészt
és Vecsei János festőt, valamint a megjelenteket Bolla Albert polgármes-
ter köszöntötte.

A raposkai lakosság szerepéről Hangodi László történész tartott diave-
títéssel egybekötött előadást.  A háború alatti történés két elsőként kie-
melhető helyi szereplője – érdekes módon – két 12 éves kislány, Illés Kor-
nélia és Szabó Aranka voltak. 1914. november 14-én kelt az a közösen
fogalmazott levelük, amelyet Szigethy Ödönnek, a Tapolczai Lapok fele-
lős szerkesztőjének címeztek, s amelyet az újság már a másnapi számá-
ban le is közölt. A figyelemre méltó levél így fogalmaz:

„Édes hazánk f. évi augusztus hó 1-től gonosz ellenségeinkkel szemben
háborút visel s ezen idő óta a mi hős katonáink közül sokan megsebesül-
tek, kiket ápolni, szeretetteljesen gondozni: örömteljes kötelességünk.

Alulírottak még csak 12 éves leánykák lévén, kicsiny karunk még gyen-

ge ahhoz, hogy sebesültjeinket ápolhassuk, de elég erős ahhoz, hogy köz-
ségünkben házról-házra járva, lakosságunk áldozatkészségéből egy szekér
élelmiszert részükre összehordhattunk, melyet Raposka község lakosainak
megbízásából, Raposka község kath. Lakosságának adományaképp ajánl-
juk fel azon kikötéssel, hogy a felsorolt élelmi cikkekkel a kórház vezeté-
sével megbízott Irgalmas Nővérek teljesen szabadon rendelkezzenek. Az
adományozók névsora a következő:

Barka Józsefné, Bolla Andrásné, Bolla Jánosné, id. Bolla Józsefné, ifj.
Bolla Józsefné, Borbély Ferencné, id Czip Józsefné, ifj. Czip Józsefné, Faze-
kas Józsefné, Fekete Jánosné, Horváth Gáborné, id. Illés Gáborné, Illés
Gyuláné, Illés Margit, Illés Rudolf Gáborné, Jánka Andrásné, Joó Antal-
né, Joó Gyuláné, Kardos Flóriánné, Kardos Györgyné, Kardos Jánosné,
Kardos Józsefné, Kardos Lőrincné, özv. Kardos Péterné, Kárpáti István-
né, Lovász Ferenc Józsefné, Lovász Gáborné, Lovász Józsefné, Lovász
Károlyné, Slam Istvánné, Szabó Istvánné, Szabó Józsefné, Szalai István-
né, Takács Gáborné, Tóth Gáborné, Tóth Mihályné, Tölli Domonkosné,
Ujvári Antalné, id. Ujvári Jánosné, ifj. Ujvári Jánosné, Ujvári Józsefné, id.
Ujvári Sándorné, ifj. Ujvári Sándorné, Varga Istvánné, Varga Józsefné,
Bakos Antalné.

Midőn még arra kérjük Tekintetességedet, hogy jelen közleményünket
becses lapjában közölni kegyeskedjék.” 

A tapolcai kórház vezetősége a sajtóközléshez csatlakozva mondott azon-
nali írásos köszönetet a „lelkes kis honleányok” fáradozásáért, illetve az
adománytevők áldozatkészségéért. Az egy szekérnyi mennyiségű élelmi-
szer tételesen: 25 kg kenyérliszt, 3 kg kukoricaliszt, 170 kg burgonya, 3
kg zsír, 1 kg hagyma, 40 kg borsó, 1 kosár zöldség, 50 fej káposzta, 1 kosár
kerekrépa, 16 db tojás, 2 kg szilvalekvár, 5 kg dió, 4 kg aszalt gyümölcs
és 3 üveg paradicsom, volt. 

Ezzel az érdekes történettel vette kezdetét az az időutazásunk, amelyen
a történész felidézte az érdeklődők számára a falu eseményeit és a hábo-
rúban részt vett hősök emlékét. Hangodi László több éve foglalkozik már
a háború történetével, s gyűjti annak helyi vonatkozásait, így sok izgalmas,
érdekfeszítő, sokszor meglepő eseményt idézett fel számunkra. Úgy gon-
dolom, hogy érdemes néha visszatekinteni elődeinkre, akik akár életüket
is áldozták a háború során hazájukért. Ezúton is köszönöm a helytörténész
segítségét, felkészültségét, s mindazoknak, akik rááldozták idejüket erre a
különleges hangulatú múltidézésre.

Ez alkalommal került először kiállításra a nagyközönség számára Vecsei
János első világháborús ihletésű nagyméretű festménye, melyet maga a
művész mutatott be a megjelenteknek.

Petrétei Krisztina

Bolla Albert polgármester társaságában 
Hangodi László történész, Vecsei János festő 

– háttérben legújabb festményével

Raposka és az I. világháború
1914-1918



„A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk
Rabok tovább nem leszünk!” (Petőfi Sándor: Nem-
zeti dal)

Március 15-én délután Raposkán, a Templom téren
megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulójáról. Az ünnepséget a Himnusszal
kezdtük, melyet közösen énekeltünk el a jelenlévőkkel.
Azt követően Varga József alpolgármester köszöntötte
a résztvevőket, majd egy rövid áttekintéssel emlékezett
meg a forradalomról. Az ő szavait idézve: „Elődeink
nagyon is megbecsülték 1848 emlékezetét. Nekünk, egy
békés rendszerváltás gyermekeinek is meg kell becsül-
nünk. Belőle tanulhatjuk meg életre váltani a szabad-
ságot, az emberhez méltó teljes életet.

A szabadság csak lehetőség, de nem örökkévaló. Nap-
nap után, újra meg újra meg kell küzdeni érte.” Ezért
is fontos, hogy mindig megemlékezzünk elődeink hős-
tetteiről. Ezután Linter Martin előadásában hangzott el
a Nemzeti Dal, mely visszarepített minket a múltba, és
úgy éreztük, mi is ott vagyunk a Nemzeti Múzeum lép-
csőjén a forradalom résztvevőiként. A verset a koszo-
rúzás követte, a koszorút Bolla Albert polgármester és
Varga József alpolgármester helyezte el. Az ünnep a Szó-
zattal zárult. Köszönet mindazoknak, akik eljöttek és
velünk emlékeztek. Petrétei Krisztina

Március 15. – Raposka

„A nők olyan lények, akiket szeretni kell, nem megérteni.” – Oscar
Wilde

Mint minden évben, idén március 8-án is megszervezték a Nőnapot kis
falunk férfi tagjai. Azt hiszem, minden résztvevő nőtársam nevében mél-
tán állíthatom, hogy ismét kitettek magukért a raposkai férfiak!

Minden falubeli nő meghívót kapott erre a kedves ünnepre a Kultúrházba. 
A fiúk már az érkezéskor belépő itallal, szívmelegítő likőrrel fogadták

a hölgyeket, aztán kezdetét vette a meglepetés műsor, melyre oly szorgal-
masan készülődtek estéről-estére. 

A műsort köszöntőjével, saját gondolatait, érzéseit papírra vetve Forika
László képviselő nyitotta meg. Biztosan nehéz dolga volt, hiszen egy fér-
finak beszélni a nőkről és ráadásul pont a nőknek…? - hát nem könnyű
feladat! Ő azonban ügyesen megoldotta, mert a megnyitó gondolatokat a
hölgyközönség nagy tapssal jutalmazta.

A köszöntőt követték a meglepetés műsorszámok. Volt köztük tánc, vic-
ces jelenet, poénos ugratás, tanulságos mese az élet fontos dolgairól.

Az est fénypontja azonban – gondolom, minden hölgynéző osztja a véle-
ményemet – az a műsorszám volt, amikor a fiúk fürdőköpenyben, lábukra
szerkesztett fakanalak mozgatásával, az ágyékukra erősített különböző nagy-
ságú edényeken eljátszották a „Boci-boci tarka” dallamát. Ez olyan ferge-
teges sikert aratott, hogy a teremtés koronáit a hölgyek visszatapsolták.

A műsor végén a nézőknek is jutott feladat, a jelentkező lányok, asszo-
nyok három csapatot alkotva különféle feladatokat kaptak. 

Minden csapatnak meg kellett oldania egy teszt feladatlapot, melyben
rég elfelejtett szavak, kifejezések jelentését kellett kitalálni.

Végül mindhárom csapat feladata az volt, hogy a rendelkezésre álló 5
perc alatt a lehető legmagasabb tojásfehérje habot verje fel 10 db tojásból.
Az idősebb generáció rutinja győzött, akik fődíjként egy hatalmas aján-
dékkosarat kaptak. De a többi csapat sem távozott üres kézzel, mindegyik
egy-egy kisebb ajándékcsomaggal lett gazdagabb. 

Az ünnep zárásaként az önkormányzat ajándékaként sorra került a nőna-
pi virágok kiosztása, valamint a nőnapi óriás torta felkínálása, melyből nem
csak a vendégeknek, de a szereplőknek is jutott. A sütemény és pohár ital mel-
lett még beszélgettek egy kicsit a hölgyek, hiszen ez a nap értük, nekik szólt.

Minden nőtársam nevében - akik vették a fáradtságot, és ezen az ünne-
pen a készülődő férfiakat részvételükkel megtisztelték - nagyon nagy sze-
retettel köszönöm meg ezúton is a sok ráfordított időt és fáradtságot a
műsorban közreműködő Nagy Csabinak, Nagy Norbinak, Zengői Attilá-
nak, Szijártó Ricsinek, Linter Martinnak, Borbély Balázsnak, Dénes Ger-
gőnek, és legfőképpen Forika Lászlónak. Ő volt az, aki felajánlotta az aján-
dékkosarakat és a tojásokat a versenyhez, a műsorszámokat megtervezte,
a próbákat levezényelte, a szereplőket összegyűjtötte, és ambíciót töltött
beléjük sör, és pálinka formájában, hogy a próbák minél gördülékenyeb-
ben folyhassanak. Köszönet neki és minden fiúnak, férfinak, aki ezen a
napon megajándékozta a raposkai nőket! Hoffman Szilvia

Nőnap 2015
5

Az ünnepeltek társaságában polgármester úr

Lelkes fiú csapat (balról: Nagy Norbert, Forika László,
Zengői Attila, Szijártó Richárd, Dénes Gergő, Linter Martin)

A megemlékezésen Bolla Albert polgármester, Linter Martin és 
Varga József alpolgármester
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Önkormányzati Iroda: Raposka, Fő u. 51. szám alatt (tel: 87/413-566):
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: 8.00-18.00 óráig; 
Kedd: 8.00-13.00 óráig; Szerda: 8.00-16.00 óráig; 
Csütörtök: 8.00-13.00 óráig; Péntek: 8.00-12.00 óráig

Borbély Balázs falugondnok tel: 06-20/342-9696
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

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; 
Körzeti megbízott: 06-30/946-2868;
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:

Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644

• Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek •

Rejtvény
Vízszintes: 1. Szent György-hegyi bortúra neve;
13.s zomszéd megyéből való; 14. 18 év feletti; 15. jó
kondíció; 17. osztályt ismételtet; 18. …..Pál (fotó-
művész); 19. BUK; 20. társasági forma; 21. magyar
zenekar; 22. román férfinév; 24. Magyar Állatorvo-
si Kamara; 26. gadolínium vegyjele; 27. közterület;
28. hibásan végzett feladat javítása; 30. angol város;
32. haladási vonal; 33. igavonó állat; 34. nemzetkö-
zi labdarúgó-kupa rövid neve; 35. saját kezűleg; 36.
ve-,párja; 37. lábbal továbbítás; 39. erős hit; 41. Loko-
motiv … (zenekar); 42. dologtalan ember; 44. tejföl
köpülésekor keletkező folyadék; 45. finn női név; 46.
görög mitológiai alak; 48. női név; 49. azonos magán-
hangzók.

Függőleges: 1. A bortúrán itt folyik a „Sárkány
vére”; 2. Szent György-hegyi Napok új program-
ja; 3.e láraszt; 4. hát persze!; 5. orosz város régi neve,
békekötés helye; 6. kézzel jelez; 7. amennyiben; 8.
fából készült lekberendezési tárgy; 9. folytonossági
hiány; 10. japán zipzármárka; 11. zavarkeltés; 12. idő-
mérő része; 16. népíró egynemű betűi; 19. kis ruhá-
zati bolt; 23. mogyorókrém márka; 24. elvégzendő
feladat; 25. bankbetét jelzője; 27. európai nép (többe
sz.); 29. nem ezen időből való; 31. talajforma; 32. Uni-
ted Kingdom; 36. európai főváros; 38. szorító eszköz;
39. csökken a vízszint; 40. folyó portugálul; 43. PTT;
45. háziállat; 47. Gazdasági Társaság röv.

Beküldendő a vízszintes 1. és a függőleges 1., 2. sz.
sorok megfejtése a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51.
sz. alatti címre, vagy ugyanitt személyesen is leadható.
Beküldési határidő: 2015.május 31.
Nyertes díja: könyvutalvány
Előző rejtvény nyertese: Vecsei Jánosné Tapolca
Rejtvényt készítette: Bolla Albertné 
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Értesítem a lakosságot, hogy a település köz- és közlekedésbiztonságával, valamint a bűnügyi helyzettel kapcsolatos
témák megbeszélésére konzultációs fórum megtartására kerül sor a tapolcai Rendőrkapitányság kezdeményezésére.

Helye: Raposka, Kultúrház Fő u. 51. 
Ideje: 2015. 04. 29. 16.00 óra.
Tisztelettel várom a Fórumra az érdeklődő lakosság megjelenését. Bolla Albert polgármester

Meghívó


