
Tisztelettel köszöntöm újságunk valamennyi
olvasóját. Az önkormányzati hírek legfrissebb
híranyagának összeállítása során ünnepi gon-
dolaim ébredtek, ugyanis a fejrészre tekintve
tudatosult bennem, hogy újságunk első lapszá-
ma 10 évvel ezelőtt jelent meg. 

Az elmúlt egy évtized alatt kiadványunk tel-
jesítette a létrehozásakor megfogalmazottakat,
többek közt azt, hogy a lakosság kapjon hiteles
információt az önkormányzat munkájáról, a
települést érintő rendezvényekről, és egyéb
hasznos tudnivalókról. A keresztrejtvény pedig
szellemi tréninget nyújt az olvasónak. A hír-
anyag összeállításánál mindig is elvárás a poli-
tikai semlegesség és a pozitív, építő jellegű
lakossági tájékoztatás, mely napjainkban sem
változott. A negyedévente megjelenő kiadvá-
nyok sok ember keze munkáját és tudását, hoz-
záállását dicsérik, mivel a cikkek megfogalma-
zása időigényes feladat. Köszönetemet fejezem
ki mindazoknak, akik az elmúlt egy évtizedben
újságunk megjelenését munkájukkal bármiben
segítették. Remélem, hogy ez az aktivitás a
jövőben is megmarad. Bízom benne, hogy még
hosszú ideig írott sajtó formájában szolgálja
újságunk a falu lakosságát, amely egyúttal tele-
pülés-történelmet is dokumentál. 

Ünnepi gondolataim után rátérek az elmúlt
negyedév önkormányzati munkájára, a telepü-
lést érintő történésekre, a lezajlott programok-
ra és a közeljövőben várható rendezvényekre. 

Az önkormányzat képviselő-testülete a II.
negyedévben 3 rendes, míg egyszer rendkívüli
ülést tartott. Egy alkalommal képviselői meg-
beszélésre került sor. A napirendek a kötelező-
en megtárgyalandó témaköröket, valamint a
település működése érdekében meghozandó
döntéseket ölelték fel. Részletesen azokról a
település honlapján, illetve a Teleházban elhe-
lyezett írásos anyagból tájékozódhatnak az
érdeklődők. 

Rendkívüli testületi ülés összehívására került
sor a 2016.V.24-én a reggeli órákban rövid idő
alatt lezúduló nagy mennyiségű csapadék hegyi
útjainkban történő károkozása miatt. Az előző-
ekből adódóan vis major eseményt jelentettünk
be mintegy 8,4millió Ft értékben a Belügymi-
nisztérium felé. A jogszabály értelmében a kár-
igény elbírálására 90 nap áll rendelkezésre,
majd ezek után történhet meg a kivitelező kivá-
lasztása és a munkák elvégzése. Addig is türel-
met kérek az érintettektől. 

Szorgos összefogással és sokak áldozatos
munkájával, 300ezer Ft-os anyagáron a Teme-
tő fém oszlopokra helyezett dróthálóval beke-
rítésre került. Köszönetemet fejezem ki a mun-
kában részt vevő közel 20 főnek. 

Előtető készült közel 1millió Ft értékben a
Kultúrház főbejárata fölé. 

Műszaki vizsgára vittük a TZ-4Kkistraktort
és a pótkocsit is, melyek költsége 120ezer Ft-
ot tett ki. 

Elkészült és engedélyezés alatt van a Szent
György utca víz-szennyvíz csatorna építésének
terve, melynek tervezői költsége 460ezer Ft.

Április 14-én Falufórum megtartására került
sor, mely egyúttal a falugondnok gyakorlati
vizsgáját is jelentette. A Falufórumon részt vett
Kozma Judit az Országos Falugondnoki Szö-
vetség alelnöke, tanfolyam vezető, és 20 fő a
lakosság részéről. A rá következő héten a falu-
gondnok szóbeli vizsgát tett Szombathelyen. A
gyakorlati és a szóbeli vizsgák után Nagy Nor-
bert megszerezte a falugondnoki munkakör
betöltéséhez szükséges képesítést. Gratulálok
hozzá. 

A negyedév kiemelkedő rendezvénye volt a
XXIV. Szent György-hegyi Napok rendez-
vénysorozata, melyre Ebenheimből 7 fő érke-
zett Werner Oppermann területi főpolgármester
vezetésével. A vendégek részt vettek az arany-
érmes borok bemutatásán, majd a szombati
Szent Mihály borúton. A delegáció vasárnap
délután utazott vissza Németországba. Opper-
mann úr ittléte alatt meghívást nyújtott át  szep-
tember végi kiutazásra Németországba, maxi-
mum 9 fő részére. A meghívás partnertelepülé-
sek találkozójára szól, melyen ír, francia, német
delegációk mellett Raposka Magyarországot
képviseli. A meghívást köszönettel fogadtuk. 

Április 19-től zöldmunkák végzésére saját
pénzeszköz terhére felvételre került 1 fő mun-
kaszerződéses dolgozó Fanati Mihály szemé-
lyében, aki a munkakört június 20-ig látta el.
2016. június 2-tól 2017. február 28-ig közfog-
lalkoztatási szerződéssel munkába állt Zámbó
István, aki ez idáig szorgalmasan végzi a rábí-
zott feladatokat.

A kultúros munkáját segítő Ángyán Katalin
más munkát talált magának, így a megüresedett
állás meghirdetésre került. A jelentkezés alap-
ján az állást a következő év februárig Ángyán-
né Kiss Katalin tölti be.    

Május 26-án a településen megtartásra került
a lomtalanítás, melynek során a Kultúrháznál
kihelyezett konténerhez adhatta le a lakosság a
feleslegessé vált holmikat. 

A negyedév rendezvényei a megszokott
módon, az éves rendezvénynaptárban megha-
tározottak szerint kerültek megtartásra (Anyák
napja, gyermeknap). Róluk bővebben az újság
belső oldalain olvashatnak.

Június 8-án a Rendőrség kérésére fórum meg-
tartására került sor szerény érdeklődés mellett.

Részt vettem a Lesencéktől a Balatonig Tár-
sulás ülésén, melyen egyértelművé vált, hogy a
szeptemberi szüreti fesztivál házigazdája Bala-
tonederics lesz. Részt vettem továbbá a tapol-
cai Pedagógus- és Semmelweis-napon, a Bor-
barát hölgyek tihanyi alakuló összejövetelén,
valamint Szigliget polgármesterének, Balassa
Balázsnak a térség polgármesterei által állított
májusfa felvételi ünnepségén. 

Tisztelt raposkai polgárok,
Kedves olvasó!
A második negyedév híranyagát zárva felhí-

vom figyelmüket a közelgő Falunapra, melyen
minél többen vegyenek részt, segítsék annak –
szokásunkhoz híven – színvonalas lebonyolítá-
sát.

Továbbra is gondozzák, csinosítsák lakókör-
nyezetüket a szép településkép fenntartása
végett, valamint mindannyiunk egészsége érde-
kében irtsák a parlagfüvet és egyéb allergén
növényeket.

Tisztelettel: Bolla Albert
polgármester
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Bortúrán az Ebenhemi vendégekkel (sapkában Oppermann polgármester úr)



A már hagyományosnak számító Szent György-hegyi Napok rendez-
vénysorozat egyik fő pilléreként idén is megrendeztük a Szent Mihály boru-
tat 2016.04.23-án. A borút kiinduló pontja a raposkai kultúrház, ahol a ven-
dégek gyülekeztek. 9 órakor Bolla Albert polgármester megnyitójával, egy
kis borkorcsolyával és erősebb fajta jövedéki termékkel indult a nap.
Hagyományosan az első megálló a sárkányfejű Szent György ivókút, ahová
harmonikaszó mellett érkeztünk. A kútból víz helyett most a polgármes-
ter és alpolgármester finom cuvée vörösbora folyt. A több mint százfős
borszerető sokadalom türelemmel várta ki sorát, hogy az évente egyszer
bort adó kút levét megkóstolhassa. A következő állomás már egy igazi kis-
termelői pince volt a kút szomszédságában. Lovász Gábor bácsi finom
borokkal, pogácsával és vendégszeretettel fogadta a nagyszámú borked-
velőt, ahol Pinot noir rozét, muskotályos vegyes bort és Ezerjót is kós-
toltunk. Gábor bácsi már a 87. évében jár és maga műveli a több hektá-
ros szőlőjét, ami egy 40-50 éves embernek is becsületére válna. A követ-
kező pincéhez alaposan feltankoltunk, mert addig igen nagy utat kellett
megtennünk. Vecsei János és családja várt bennünket a hosszú túra után.
János lassan már átadja fiának a szőlészkedést- borászkodást, de tapasz-
talataival továbbra is nagy segítség a családi gazdaságban. Ők már a borá-
szatban az új technológiát használva, finom gyümölcsös reduktív boro-
kat készítenek, ami ebben az évjáratban is nagyon jól sikerült, így mi ismét
nagyszerű 3 bort (Olasz rizling, Szürkebarát és Cabernet Sauvignon) kós-
tolhattunk. A borkorcsolya itt pogácsa és zsíros kenyér volt, ami a hegyi
levegőn mindenkinek nagyon jól esett. Az idő sürgetett, így továbbindul-
tunk Hosszú Pista bácsi családi birtokára, ahol egy nagyon jól elkészített
termelői Olaszrizling és pálinka fogadta a bortúra részvevőit. A több mint
százfős társaságban sok finn és német visszajáró vendég mellett még Nor-

végiából is akadt résztvevő. A melegtől és az italoktól kissé elfáradva, de
szerencsére hegynek lefelé közelítettük meg a Simon családi birtokot, akik
szintén rendszeresen várják a Szent Mihály borút résztvevőit. Annyi sző-
lőültetvényük van a hegy több pontján, hogy végignézni is fárasztó, nem
csak megmunkálni. Itt 3 termelői bort kóstoltunk. A hangulat már a túra
ezen részén folyamatosan a tetőpont közelében járt. Ötödik pinceként az
Ujvári Családi Szőlőbirtok következett, ami csak pár perces rövid séta volt
a Simon pincétől, de sokaknál ennél lényegesen hosszabbnak tűnt. Az erős
Szent György-hegyi borok megtették hatásukat, igaz a gazdák nem is saj-
nálták, a poharakat mindig jól teleöntötték. Ujvári Géza, a pince egyik gaz-
dája bemutatta a birtokot, majd nagyon finom Olasz rizlinggel és Szür-
kebaráttal lepett meg bennünket. A szőlőbirtok gazdái a hagyományos és
reduktív borászatot olyan tökéletesen vegyítik már évtizedes tapasztalat-
tal, hogy boraikról mindenki csak a legszebbeket mondta. Az idő szorí-
tásában sajnos tovább kellett mennünk, bár az Ujvári birtokon a borok mel-
lett a szíveslátás is marasztalta a bortúra résztvevőit. Az utolsó megállónk
Barka Imre pincéjénél volt, ahol a megfáradt vándorok a hosszú bástyá-
ra leülve kapták poharukba az utolsó bort, egy fahordós erjesztésű és érle-
lésű Olaszrizlinget. A bástyán ülve, a finom bort iszogatva és a gyönyö-
rű tájat nézve visszagondoltunk a mai kellemes bortúrára, a finom Szent
György-hegyi borokra, a pincetulajdonosok vendégszeretetére. Azzal a
határozott meggyőződéssel indultunk vissza a kultúrházhoz, hogy ez az
élmény megismételhetetlen, de jövőre akkor is újra megpróbáljuk!

A program zárásaként, zeneszó mellett a résztvevők elfogyasztották a
finom ebédet és kóstolták a borversenyre benevezett borokat.

Köszönjük polgármester úrnak és a raposkai embereknek, hogy ilyen
szépen megszervezett csodálatos napot tölthettünk együtt.     Barka Imre
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Zarándokok a Szent Antal kápolnánál

Havasi Gábor előadóművészt köszönti Bolla Albert polgármester

Bortúra utáni ebéd

Szent Mihály borút

A földi szeretet és születés örök és megújuló
körforgásában élve, május első vasárnapján
megálltunk egy pillanatra egy igen fontos ünne-
pet köszöntve, hiszen nem feledkezhetünk meg
azokról a végtelen áldozatokat hozó, szerető,
gondoskodó és oltalmazó emberekről, akik oly-
kor az életüket adják értünk, fájdalmat, fáradt-
ságot és energiát nem kímélve gondoskodnak
rólunk, és akiknek köszönhetően mi most itt
lehetünk. Ők az Édesanyák!

Néhány éves szünet után újra megrendezésre
került az önkormányzat által az Anyák-napi
ünnepség. Az idei évben - mivel az iskolákban,
óvodákban mindenhol köszöntik az édesanyákat
ünneppel- a falunkban mással szerettünk volna
kedveskedni a hölgyeknek. A program a Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) támo-
gatásával valósult meg, melynek keretein belül
Havasi Gábor előadóművészt hívtuk meg.  A
jelenlévők elrepülhettek a musical világába, és
közben kellemes társaságban, aprósütemény és
üdítő mellett eltölthettünk egy kellemes órát.

PK

Anyák napi köszöntés



Sikeres volt az idei gyermeknap is Raposkán. Az járt a jelenlévők eszé-
ben, hogy  milyen jó lenne, ha minden nap gyermeknap lehetne. Persze
nem úgy, hogy csokoládét és süteményt habzsolni! Nekünk, felnőtteknek
lehetne minden napot gyermeknappá tenni. József Attila verséből idézve
„… játszani is engedd, szép komoly fiadat!” Ha a szülők, nagyszülők meg-
engedhetnék maguknak, hogy gyermekeikkel akkor üljenek le beszélget-
ni, játszani, amikor ők akarják, és a rohanó világban nem csak akkor, mikor
időnk engedi. Milyen nagy öröm is lenne a gyermekeink számára! Köz-
ségünkben május utolsó szombatjára szerveztük meg a kicsik napját, mely-
re minden 14 év alatti gyermeket szívesen láttunk! A jelenlévők száma nem
volt nagy, de a délelőtt mégis hamar eltelt, hisz volt játék, móka, vetélke-
dő, tudáspróba! Talán egy percet sem hagytunk szabadon. De mi is történt
a Kultúrházban és az udvarán? Miután megérkeztek a gyermekek, a kis-
teremben már elő volt készítve minden arra, hogy akár a falra rajzoljunk.
Mindenki otthagyta névjegye nyomát, hisz a feladat az volt, hogy rajzol-
ják le, mi jut most eszükbe, hogy kis társaikkal együtt lehetnek. A mosoly-
gós fejekből, lepkékből, vidám figurákból arra a következtetésre jutottunk,
szükség van arra, hogy a gyermekeket összehozzuk különböző rendezvé-
nyekre, hisz tanulhatnak társaiktól, új élményekkel gazdagodhatnak, és per-

sze megtanulhatják egymást elfogadni! A rajzok után mindenki elmondta
mit is érez, hogy itt van társai között, mert a számítógépes világ mellett
szükség van a személyes kapcsolattartásra is. Csapatokat alakítottak ki a
gyerekek és már indult is a vetélkedő. Volt célba dobás, tudáspróba, kari-
kahajítás, aszfaltrajz verseny, gyorsasági próba. A játékok közben az önkor-
mányzat által vásárolt édességet, gyümölcsöt, üdítőt fogyaszthatták a kicsi
lurkók. Nagy örömünkre ezen a napon három szorgalmas apuka is kivet-
te részét. Borbély Balázs az előkészületekben segített, hisz szükség volt
férfikézre már az első pillanattól, majd Forika László és Németh András
nem csak segédkezett, de versenybe szállt az ügyességi játékokban. Az ered-
ményeket nem áruljuk el, hogy gyermek vagy felnőtt teljesített jobban, de
akik itt voltak, végigizgulhatták eme szoros küzdelmet. Mivel a két apuka
nagyon kitartó volt a játékban, így külön díjazással értékeltük teljesítmé-
nyüket, míg a gyermekek Forika László képviselő úrtól vehették át a jutal-
mukat. Jól sikerült gyermeknapról az emlékek szívünkben és a képeken
vannak. Jövőre újra találkozunk! Köszönetünket fejezzük ki Borbély
Balázsnak, Rudolf Máriának, Szalókyné Szollár Katalinnak,  Forika Lász-
lónak, Németh Andrásnak. PK
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Akkor is én leszek a leggyorsabb!

A szorgos csapat Elkészült az előtető

Vacsorával fogadtuk az ebenheimi vendégeinket Bortúra után is fáradhatatlanul

De jó lenne újra gyermeknek lenni! (Forika László,
Németh András és kisfia)

De jó lenne, ha minden nap Gyermeknap lenne!

2016. második negyedév képekben
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Önkormányzat: 8300 Raposka, Fő u. 51. 
Tel.: 87/413-566, Honlap: www.raposka.hu
Polgármester: Bolla Albert
Tel.: 30/677-9844, email: polgarmester@raposka.hu
Ügyfélfogadás: minden csütörtökön 10.00-12.00
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/511-150
Ügyfélfogadás: hétfő és csütörtök: 13.00-16.00, 
szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00
Jegyző: Ughy Jenőné
Ügyfélfogadás: minden páros hét hétfője 14.00-16.00
Tapolcai Járási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel.: 87/511-400
Kormányablak: Tel.: 87/795-000
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00, kedd, szerda:
8.00-16.00, csütörtök: 8.00-18.00, péntzek: 8.00-12.00
Teleház: 8300 Raposka, Fő u. 51. Tel.: 87/510-458
e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu
Nyitva tartás: kedd, szerda, péntek: 13.00-19.00, 
csütörtök: 10.00-18.00, szombat: 13.00-18.00
Kultúros: Petrétei krisztina Tel.: 30/232-2709
Falugondnok: Nagy Norbert Tel.: 20/256-5443

Orvosi rendelő: 8300 Raposka, Fő u. 51.
Háziorvos: dr. Karasszon Diána Tel.: 30/620-3298
Rendelési idő: hétfő: 10.00-11.00, csütörtök: 14.00-
15.00
Szent György-hegy Hegyközség: 
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Hegybíró: Mező Sándor Tel.: 70/450-8553
e-mail: mezo.sandor@hnt.hu
Orvosi ügyelet: Deák Jenő Kórház 
8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3. Tel.: 87/511-080
Ügyelet: hétköznap 16.00 órától másnap reggel 8.00
óráig. Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napokon: 24
órán keresztül.
Járóbeteg-szakrendelésre időpont kérés minden mun-
kanap 9.00-15.00 óráig. Tel.: 87/411-655
Felnőtt fogászat: 8300 Tapolca, Május 1. u. 8. 
Tel.: 87/321-448
Fogszakorvos: dr. Dézsenyi Éva
Rendelési idő: hétfő, csütörtök: 12.00-18.00, 
kedd, szerda: 8.00-14.00, péntek: 7.00-13.00
Gyermekfogászat: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 5.  
Tel.: 87/322-042

Fogszakorvos: dr. Csóka Cecília
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 10.00-16.00, 
szerda, péntek: 7.00-13.00
Mentők: 104, 87/414-247, Tűzoltóság: 112, 87/510-
352, Rendőrség: 112, 87/412-322
Körzeti megbízott: Bognár Bálint Tel: 30/946-2868
Ügyfélfogadás Raposkán minden csütörtökön 10.00-
12.00 óráig.
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leadható. Beküldési határidő: 2016. augusztus 25. Nyertes díja: könyvutalvány. Előző rejtvény nyertese: Török Tímea Judit, Tapolca.

Rejtvényt készítette: Bolla Albertné.

Vízszintes: 1. Kápolna (1); 12. teljesítményt számoz; 13. végett; 14. stroncium; 15. állóvíz; 16. ész; 18. éneklő szó; 19. új vírusfajta; 21. egyik szülő; 22. ház
oldala; 23. előzni készül; 25. radioaktív elem; 27. szerbiai város; 28. mondabeli király; 30. tallium vegyjele; 32. mezőgazdasági szövetkezet; 33. egyiptomi isten;
34. dias …. (harag napja); 36. tönkretevő; 39. nono!; 41. pörög; 44. RAL; 45. település Németországban; 47. terjedelmes; 48. evégett; 49. igekötő; 50. reggeli
ital (német); 51. afrikai állam; 52. testrész.
Függőleges: 2. egyik hónapunk neve; 3. szolm. hang; 4. ásításra késztet; 5. Lamartine ismert műve; 6. Jupiter holdja; 7. Kápolna (2); 8. Kápolna (3); 9. soha
(német); 10. kettőzve: magyar város; 11. Georgia állam fővárosa; 14. Kápolna (4); 17. mássalhangzó; 20. ügyelet; 21. betűtípus; 22. szolm. hang; 24. mandu-
lalikőr; 26. RZI; 29. ÁNT; 31. Kápolna (5); 35. hajnali mise; 37. mássalhangzó; 38. osztályfőnök röv.; 40. zenei stílus; 42. kémiai elem; 43. szén (szlovén);
46. buddhizmus japán ága.
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A rejtvény fősoraiban Szent György-hegyi kápolnák neve a megfejtés


