
Külön tisztelettel köszöntöm újságunk valamennyi
olvasóját a 700 éves Raposka közelgő jubileumi
ünnepség-sorozata alkalmából.

Felemelő érzés mindannyiunk számára egy ilyen
rendezvény, arra való készülődés, a rég nem látott
elszármazottakkal való találkozás reménye. De
ugyanígy várakozással tölt el bennünket az ebenhei-
mi barátainkkal való találkozás, a Szent István szo-
bor avatása, a 700 év történetét összefoglaló könyv
lapozgatása, és a szombati nap folyamán a számtalan
kulturális programon való részvétel. 

Ahhoz, hogy a július 14-16 között tartandó ren-
dezvényünk jól sikerüljön, a hátralévő napokban
mindannyiunknak odaadó munkát kell végezni, ki-ki
a maga meglátása, vállalása szerint. A fentiek miatt
kérem a lakosság aktív összefogását, a munkálatok-
ban való szorgos részvételt. 

Bevezető gondolataim után röviden rátérek a II.
negyedév önkormányzati híreire, történéseire, ese-
ményeire.

A képviselő-testület egy alkalommal rendes, míg
kétszer rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott. A
jubileumi teendők végett 8 alkalommal tartottunk ez
idáig képviselői megbeszélést. 

Különböző üléseink témakörei a kötelezően meg-
tárgyalandó napirendeken túl a közeljövő témáival
kapcsolatban kerültek előterjesztésre, megtárgyalás-
ra és elfogadásra. 

Fontos eseményként említendő, hogy Nagy Nor-
bert falugondnok április 23-án írásban beadta mun-
kaviszonyának felmondását, mely a 2 hónap fel-
mondási idő leteltével június 28-án megszűnt. Saj-
nálom a döntését, de tudomásul kell venni, hogy az

önkormányzat anyagi lehetőségei nem versenyez-
hetnek a gazdasági szféra bérszínvonalával. 

A munkakör betöltésére pályázat került kiírásra. 5
fő jelentkezőből 4 érvényes pályázó volt. A kiválasz-
tott személy június 29-én munkába állt, amit 1 nap-
pal később felmondott ausztriai munkalehetőségre
hivatkozva. Jelenleg keressük az új falugondnok sze-
mélyét. A lakosság részére a megszokott szolgáltatás
csak ezen személy munkába állásával válik ismét tel-
jes körűvé.

A negyedév során több rendezvényen vettem részt,
így Tapolca város önkormányzatának szervezésében
kiutaztam a város partnertelepülésére, a kárpátaljai
Aknaszlatinára, illetve borlovagrendi tagként a szlo-
véniai Csentébe utaztam a helyi Szent György-napi
ünnepre. Részt vettem továbbá a Szent György-pin-
cénél tartott Gizella Királyné Női Borlovagrend
ünnepségén, a diszeli “gyepütipráson”, a lesenceto-
maji Hősi emlékmű felavatásán, a tapolcai Pedagó-
gus-napi ünnepségen és a Tűzoltó közgyűlésen. A
Közös Önkormányzati Hivatal szervezésében a köz-
tisztviselői napon Felcsútra és Etyek térségére láto-
gattunk el a hivatal munkatársaival. 

Kiemelkedően jól sikerült a XXV. Szent György-
hegyi Napok rendezvénysorozata. Külön köszönete-
met fejezem ki azon gazdáknak, akik a Szent Mihály
borúton  pincéjükben fogadták a csoportot, és szín-
vonalas vendéglátást biztosítottak a közel 100 fő részé-
re. Ugyancsak köszönet illeti azon raposkai lányok és
asszonyok munkáját, akik finom szendvicset készí-
tettek a reggeli fogadáshoz, majd kiváló, tartalmas
gulyáslevessel és pogácsával várták a hegyről visz-
szatérő vendégeket a kultúrház udvarán. 

A negyedév többi rendezvényéről az újság belső
hasábjain olvashatnak bővebben. 

Egyéb dolgainkat illetően a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal helyszíni ellenőrzést tartott az állomási
útra beadott pályázatunkkal kapcsolatban.  

Május 8-án megtörtént a településen a lomtalaní-
tás, a szolgáltató 1 db 30 köbméteres konténert biz-
tosított a lakosság részére a lomok elhelyezésére. Elké-
szült a hegyi utak vis maior pályázatának 2. üteme.
Vállalkozóval kifestére került a kultúrház lábazata és
a kopott fehér homlokzati falfelület.  Folyamatosan
készültek a jubileumi ünnepséggel kapcsolatos mun-
kák, így a szobor talapzatának elkészítése, és a könyv-
kiadással járó teendők végzése, a molino elhelyezé-
se a falu bejáratnál. Megtörtént szerény mértékben a
közterületek virágosítása, valamint folyamatos volt a
fűnyírás. A Munkaügyi Hivatal továbbra sem tud köz-
munkást biztosítani településünkre (nincs aktuális
jelentkező), így több feladatot önkéntes munkaválla-
lással oldottunk meg ezidáig képviselőtársaimmal.

Kérem, aki teheti, segítsen be ezirányú dolgaink
végzésébe.

Tisztelt raposkai polgárok!
Kedves olvasó!
A II.negyedév gondolatait zárva kérem Önöket,

hogy segítsék hozzáállásukkal, tevékeny részvéte-
lükkel, közreműködésükkel a 700 éves településünk
ünnepét, szépítsék, csinosítsák portáikat, hogy az ide-
látogató elszármazottak még büszkébb érzéssel vall-
hassák magukat Raposka szülöttének, és vihessék jó
hírét szerte a hazába határon innen és túl.

Tisztelettel: 
Bolla Albert polgármester
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Önkormányzati Hírek

MEGHÍVÓ

„700 ÉVES RAPOSKA” 
JUBILEUMI ÜNNEPI NAPOK

2017. július 14-16.
„Ahol szeretünk, ott az otthonunk - az otthon, 

melyet lábunk elhagyhat, de szívünk sohasem.”
Oliver Wendell Holmes

Raposka község Önkormányzata Tisztelettel és szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját

a 2017. július 14-16. között tartandó
„700 éves Raposka” Jubileumi Ünnepi Napok rendezvénysorozatára

Bolla Albert  polgármester

Részletek

a következő

oldalon!



Anyák napi 
ritmusvarázs Raposkán

Jól sikerült az anyák napi műsor Raposkán, május első vasárnapján kb. 45-
en jelentek meg az anyukák és a nagymamák a gyerekekkel együtt. 

Kovácsné Ottó Krisztina köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat, majd
Csontos-Petró Katalin előadását hallhattuk. A többféle zenei stílusból válasz-
tott repertoárja nagyon szépen hangzott a csodálatos xilophonon.  Felhang-
zott Massenet: Thais-meditáció, Scott Joplin: The entertrainer és egy izgal-
mas tangó is. 

A komolyzenei előadás után a gyerekek közös rögtönzéssel szerezhettek
örömöt a jelenlévő anyukáknak és nagymamiknak, Kati ugyanis házilag készí-
tett hangszereket, dobokat hozott, melyekkel Halász Judit nótákat adtak elő.
Az érdeklődő gyerekek személyesen is kipróbálhatták, megcsodálhatták Kati
hangszerét a szereplést követően, majd szeretettel adták át végül az ünnepel-
teknek a házilag készített anyák napi hűtő-mágneseket. Raposka Község
Önkormányzata támogatásával egy kis vendéglátásra is sor került, teadélután
keretében.

Július 14. – PÉNTEK
18 30 óra: Megnyitó

Beköszöntő: Bolla Albert polgármester
Ünnepi köszöntő: Fenyvesi Zoltán Veszprém 

Megyei Közgyűlés Alelnöke
Kitüntetések átadása
„700 éves Raposka” c. könyv bemutatója:
Hangodi László történész, szerző
Állófogadás, pohárköszöntő: 
Rig Lajos Országgyűlési Képviselő

Július 15. – SZOMBAT
8 00 órától: Regisztráció, elszármazottak fogadása

830 órától: Zenés ébresztő – felvonulás, 
falubejárás huszárkísérettel

1000 óra: Szent István szobor felavatása 
A szobrot alkotta: Vecsei János
Köszöntő: Bolla Albert polgármester
A szobrot megáldja: Cséry Gergő plébános

1030 órától: Emlékműsor – filmvetítéssel egybekötött 
beszélgetés az elszármazottakkal a Kultúrházban

1200 órától: Faluebéd (ebédjegyet a regisztrációkor osztunk)
14 00 óra: Nyírettyű együttes koncertje (A műsorszám 

a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer [KSZR] 
keretében valósul meg.) 

1500 órától: Kulturális műsorok helyi és vendégelőadókkal

1700 óra: Májusfa kitáncolása

1730 óra: A Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemu-
tatója

20 00 óra: Happy Dixieland Band koncertje

21 00 órától:Falunapi bál Domján Tamással

Július 16. – VASÁRNAP
10 00 óra: Ünnepi szentmise a raposkai 

Szent Mihály templomban
Celebrálja: Cséry Gergő plébános
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A rendezvényt támogatták:

Állandó program
Helytörténeti kiállítás a Kultúr-

ház kistermében. A szombati ren-
dezvény ideje alatt színes falunapi

forgatag, frissen sülteket, egyéb éte-
leket és italt kínáló standok várják

a vendégeket.

Fontos!
A július 15-i ebéd megtervezéséhez kérjük a
falu állandó lakosait, hogy részvételi szándé-
kukat előzetesen szíveskedjenek jelezni leg-

később július 12-ig!
Térítésmentes ebédjegyek a rendezvény nap-

ján, a helyszínen lesznek átvehetők. 

További információ:
Kovácsné 

Ottó Kriszta kultúrosnál
telefon: 06-20-354-6798

vagy e-mailen
pmhiv.telehaz@raposka.hu

PROGRAM

Ádám-Kert Kft., Gyulakeszi
Bakonykarszt Zrt, Veszprém
Balaton Elektronika Kft., Tapolca
Barka Ernő és családja, Raposka
Bolla Albert és családja, Tapolca
Borbély András és családja, Nagyatád
Borbély Családi Pincészet, Badacsonyto-
maj
Cséry Gergely, Nemesgulács
Gyurátz Lajos, Raposka
Halász István és családja, Raposka
Hoffman Szilvia és Peszleg Róbert, 
Raposka
Jouko Huurne és családja, Finnország

Kardos Károly, Tapolca
Kekk Sándor ev., Tapolca
Kovács család, Raposka
Kóczián Tibor ev., Tapolca-Diszel
Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca
Lesencéktől a Balatonig Egyesület, 
Lesencetomaj
Lovász Gábor, Tapolca
Molnár József ev., Kisapáti
Németh Zsuzsanna, Raposka
OTP Bank Nyrt. Tapolcai Fiók, Tapolca
Pállfy és Papp Kft., Tapolca
Pintér Ferenc ev., Tapolca
Ritva Mäkelä, Finnország

Szurmó András, Kiskunfélegyháza
Tapolca Város Önkormányzata, Tapolca
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.,
Tapolca
Totti Nouritalo és családja, Finnország
Új Vinoservice Kft, Balatonvilágos
Varga József és családja, Raposka
Váli Pincészet, Badacsonyörs
Vecsei János, Tapolca
Vincze József László, Raposka
Zalahaláp Község Önkormányzata, 
Zalahaláp
Zuborné Ráduly Renáta, Raposka
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2017. május 29-én szombat délelőtt lázas gye-
reknapi készülődés folyt a Kultúrház előtt. A szü-
lők összefogásával a játszóteret sikerült úgy kibő-
víteni, hogy minden korosztály megtalálhatta a

neki való szórakozási lehetőséget. A rendezvény
fő attrakcióját, a játékos vetélkedőket és a kalan-
dos tűzoltó bemutatót Forika László vezényelte,
a gyerekek legnagyobb örömére. Készült még

farost lemezből tarka céltábla, mini horgásztó,
amelybe Hoffman Szilvia és Peszleg Róbert
készített festett halacskákat, babapavilon játé-
kokkal és hempergővel, és szinte folyamatosan

használatban volt a koráb-
ban az ebenheimi testvérte-
lepüléstől ajándékba kapott
trambulin is. A tapolcai Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattól gólyalábakat
kölcsönöztünk. Ángyán
Imre segítségével népi dió-
törő játékot is fabrikáltunk,
ami szintén jókedvre derí-
tette a lelkes próbálkozókat.
Kovács Kíra saját készítésű
csillámtetoválással díszítet-
te fel a falu apraját. 

A délután meglepetés is
várta a gyereksereget, min-
denki választhatott egy tet-
szőleges játékot egy alapo-
san megpakolt asztalról. A
játékban megürült pocakok
megtöltéséről is gondos-
kodtunk, nagy sikere volt a
házi készítésű hotdognak, a
sok finom süteménynek,
amit a szülők hoztak. Czan-
ka Rudolfné Erika által
készített ipari mennyiségű
madártej pedig pillanatok
alatt elfogyott. Igazi kelle-
mes kikapcsolódós délután
volt, sok nevetéssel és
játékkal. 

Gyereknap Raposkán

Gyereknap Raposkán

2017. április 25-én kezdetét vette a XXV. Szent
György-hegyi Napok rendezvény. A jó borokkal, szak-
mai és kulináris ihletésű programokkal tarkított
ünnepségsorozat egyik állomása volt az immár
negyed évszázados hagyományt követő raposkai
Szent Mihály Borút. Előzetes jelentkezés alapján közel
100 fő regisztrált, akik április 29-e napsütéses regge-
lén a Kultúrház előtt gyülekeztek azért, hogy meglá-
togathassák az itteni szőlősgazdák birtokait, meg-
kóstolhassák a környék borait, gyönyörködjenek a
csodálatos természeti környezetben és eltölthessenek
egy kellemes napot az idén 700 éves településen. A
reggel érkező vendégeket Kázsmér-Simon Anikó,
Ángyán Katalin, Hoffman Szilvia és Rudolf Mária
fogadta. 

A kóstolóhoz szükséges gravírozott poharak kiosz-
tása és a gyülekező után ínycsiklandozó reggelire invi-
tálták a jelenlévőket, ahol Bolla Albert polgármester
köszöntötte a megjelenteket. A rendezvény vendége
volt többek között Dobó Zoltán Tapolca Város Pol-
gármestere és Rig Lajos országgyűlési képviselő is.

A program a raposkai ivókútnál kezdődött, kicsor-
dult a Sárkány-vére, elsőképpen vörösbor került tehát
a poharakba és újra felelevenítették a Szent György
legendát, majd elindultak a pincetúrára, mely során öt
raposkai szőlősgazda birtokára látogattak el a vendé-
gek. Kardos Károly, Vecsei János, Simon László,
Hosszú István, és Barka Imre borosgazdák nagy sze-
retettel, csodálatos borokkal és finom pogácsával vár-
ták a szomjazó társaságot. Krejcinger István varázsolt
remek hangulatot, aki kellemes harmonika muzsiká-
val és jóízű dalokkal kísérte a menetet. Mindeközben

a faluban a Kultúrház előtti udvaron gőz erőkkel készí-
tették ügyes kezek az ebédet, Barka Ernőné Magdi
keze alá dolgozott Hoffman Szilvia, Rudolf Mária,
Ángyánné Kiss Katalin. A végeredmény önmagáért
beszélt, isteni gulyásleves várta a hegyről érkezőket
délután, a beszélgetés és a zenélés sem maradt abba,

kora este zárult a rendezvény. A programot munkájá-
val Peszleg Róbert is támogatta, aki a vizet borrá vál-
toztatta s így bírta az ivókutat működésre. Jelenszky
Istvánné Kati pedig egy csodálatos tűzzománc képet
ajánlott fel az Önkormányzat részére, melyen Szent
György és a sárkány látható.  

Szent Mihály borút, Raposka

Szent Mihály Borút – immáron 25. alkalommal
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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: Dr. Németh Mária Anita
Ügyfélfogadás: minden páros hét hétfője 14.00-16.00
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője 
minden hét csütörtökön 8.30-11.30
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, péntek: 8.00-12.00
Könyvtár: Vasárnap, Hétfő: szünnap, Keddtől szom-
batig 13:00-20:00 kivétel csütörtök: 8:00-16:00
Teleház: 8300 Raposka, Fő u. 51. Tel.: 87/510-458
e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu
www.facebook.hu/raposka

Nyitva tartás: V-H: szünnap, K: 10:00-19:00, SZ: 10:00-
17:00, CS: 8-15:30, P: 10:00-18:00, SZo: 13:00-18:00
Kultúros: Kovácsné Ottó Krisztina Tel.: 20/354 6798
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 munkanap 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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31.határrag; 33.száj része; 34.esőben álló; 36.LZ; 37.gyógyszer-
fajta; 40.egész mennyiség; 42.konfirmál; 45.török autójelzés;
46.Vuk kacsája; 47.hajtogat, ismétel (ang.); 50.fa része; 52.állam
az Arab-félszigeten; 54.japán kutyafajta; 55.svájci kanton;
56.német nyelvi jellegzetesség; 59.régi kabátféle.

Függőleges:
2.edzés jelzője lehet; 3.kevert szín; 4.váltig bizonygat; 5.LLO; 6.disz-
nót őrző ember; 7.osztályfőnök; 8.méhek éneke; 9.dalbetét; 10.tagadó-
szó; 11.nem ide; 12.Heves m-i város; 13.határozott névelő; 14.száz….
pagony (Micimackó lakhelye); 17.folytatás (2); 20.igavonó állat; 24.TZ;
25.gimnasztika jelzője; 27.OJ; 30.züllő közepe; 32;ingyenes; 35.hely-
határozó szó; 38.férfiak megszólítása; 39.pecunia non … (a pénznek
nincs szaga); 41.íz és illat adja; 42.vmi-vel foglalkozik; 43.e nap; 44.kör
alakú; 46.saját szemével látott személy; 48.Razvan (roman fiúnév) eleje;
49.Hajdú-Bihar m-i község; 51.Csuk és … (Gajdar regénye); 53.sza-
porító szerv; 54.az a bizonyos; 57.RM; 58.ZB; 60.helyhatározó rag.
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“Falunap varázsa” Faluünnep örömében, vándorok tömegében...folytatás a rejtvényben.
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