
Nagy tisztelettel köszöntöm újságunk olvasóit,
amikor a település történetében fontos jubileumi
ünnepségsorozatot tudhatunk magunk mögött. 

A 700 éves Raposka jubileumi ünnepi napokat
megelőző hetek is szorgalmas munkával teltek an-
nak érdekében, hogy méltó módon tarthassuk meg
településünk születésnapját. 

A képviselő-testület és az önkormányzat mun-
katársai hetente ültek össze, hogy átbeszéljék az
ünnepi előkészületek állását, a még szükséges te-
endőket, intézni valókat. 

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal mun-
katársai is segítették teendőinket. A település la-
kossága nagyon aktív módon kivette részét az elő-
készületekből, csinosították házuk környékét, az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai nyírták a közte-
rületek füves részeit, és szakmai gyakorlatokat tar-
tottak, a szállásadók készültek német barátaink el-
helyezésére, sokat próbáltak a táncosok és fellé-
pők. Elkészült a kultúrház elé tervezett Szent
István király szobor, és a település 700 éves törté-
netét összefoglaló könyv, valamint a kultúrház kis-
termében összeállított helytörténeti kiállítás. 

A fenti előzmények után érkeztünk el a 2017 júli-
us 14-16 között megrendezendő ünnepi napokhoz,
melynek megtartására minden adott volt. Pénteken a
zsúfolásig megtelt kultúrházban a megnyitóval vette
kezdetét az ünnepség. A meghívott vendégek, a la-
kosság és német barátaink polgármesteri köszöntése
után Fenyvesi Zoltán a Veszprém Megyei
Közgyűlés alelnöke mondott ünnepi köszöntőt, majd
ezután kitüntetések átadására került sor. Raposka
Díszpolgára címet kapott Simonné Király Anna, Új-
vári Géza, Gyurácz Lajos és Vecsei János. Oklevelet
kapott a Raposka-Ebenheim közötti baráti kapcsolat
építéséért, elmélyítéséért és ápolásáért Wolfgang
Schönau, Diethard Beese, Werner Oppermann és
Anna Jaudschuss. A település érdekében végzett
munkájáért oklevelet kapott dr Karasszon Diana há-

ziorvos, Ritva Mäkelä (Finnország), Cséry Gergő
plébános, Bognár Bálint körzeti megbízott, Hangodi
László történész, valamint Molnár József, Kóczián
Tibor, Kekk Sándor és Pintér Ferenc vállalkozók.
Ezek után Diethard Beese Ebenheim polgármestere
és Wolfgang Schönau átadták településük ajándékát,
az értékes konyhai edényeket és a majdani kiutazás-
hoz nyújtandó anyagi támogatásukat. Az est utolsó
részében Hangodi László történész, szerző figyelem-
re méltó előadást tartott a 700-éves Raposka című
könyve bemutatója kapcsán. Az állófogadáson Rig
Lajos országgyűlési képviselő mondott pohárkö-
szöntőt. 

A szombati nap zenés ébresztővel egybekötött
felvonulással kezdődött. A menet élén a huszárok
és a vonyarcvashegyi fúvósok haladtak, akiket a
szép számú felvonulók követtek. A kultúrháznál a
nagyszámú érdeklődő közönség jelenlétében fel-
avatásra került Vecsei János művész által alkotott
Szent István szobor. A polgármesteri ünnepi kö-
szöntőt követően a szobrot Cséry Gergő plébános
áldotta meg. Ezután a kultúrház nagytermében
filmvetítéssel egybekötött beszélgetésre került sor a
faluból elszármazottakkal. A jelenlévők megtekin-
tették Lovász Gáborné Margit néniről és családjá-
ról a Magyar TV 40 évvel ezelőtt készített doku-
mentumfilmjét. A film láttán sokan meghatódtak,
majd osztották meg régi raposkai élményeiket. 

A közösen elfogyasztott ebéd után kulturális
program sorozat vette kezdetét. A raposkai táncosok
mellett felléptek német vendégeink is, majd kitán-
colásra került a májusfa, bemutatót tartott az idén
alakult Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A
délutánt a Happy Dixieland Band koncertje folytat-
ta, majd este bál kezdődött Domján Tamással.

Vasárnap a templomban Cséry Gergő plébános
ünnepi szentmisét celebrált a 700 éves település
tiszteletére. A szentmise után német barátaink min-
denkit vendégül láttak egy pohár német sörre.

Délután megtekintettük a tapolcai tavas-barlangot,
a városközpontot, majd a Hotel Gabriella külön-
termében Barka Imre borász által tartott borbemu-
tatóval egybekötött búcsúvacsorával zárult a nap. 

Hétfőn a kultúrházban elfogyasztott közös reg-
geli után került sor vendégeink elköszöntésére. 

E rövid összefoglalóval zárult a 700 éves tele-
pülés ünnepség sorozata, melynek végeztével kö-
szönetet mondok a település lakosságának, az ön-
kormányzati képviselőknek és munkatársaknak,
valamint minden szereplőnek, segítőnek és támo-
gatónak, akik bármilyen módon hozzájárultak ah-
hoz, hogy ilyen méltóságteljesen emlékezzünk
meg a neves évfordulóról. 

Az önkormányzat negyedéves munkájáról rövi-
den az alábbi tájékoztatást kívánom adni.

A képviselő-testület 2 rendes, 1 rendkívüli ülést,
valamint 2 képviselői megbeszélést tartott. Az ülé-
sek napirendi pontjait a kötelezően megtárgyalan-
dó, illetve az aktuálisan keletkezett témák adták,
így azok kerültek előterjesztésre, megtárgyalásra
és elfogadásra.

Július 17-én elkezdődött a Szentgyörgy utcai 4
db telek csatorna-, vízvezeték építésének munkála-
ta. A kivitelezés nem egészen 1 hónap alatt meg-
történt. A beruházás önkormányzati finanszírozás-
ban valósult meg 4 millió Ft értékben.

Segítséget nyújtottunk a templomhoz történő
víz-, szennyvíz vezeték kiépítésében.

Felújításra és lefestésre került a játszótéri homo-
kozó, melyet egyúttal praktikusabb helyre telepí-
tettünk át. A munka saját kivitelezésben valósult
meg, melyért köszönet illeti Horváth Norbertet és
Érsek Leventét. 

Második alkalommal ismételten kiírásra került a
falugondnoki munkakör betöltésére szóló pályáza-
tunk. A 4 jelentkező közül a képviselő-testület egy-
hangúlag a Hegymagason élő Horváth Norbertnek
szavazott bizalmat. 

Megtörtént a falugondnoki busz műszaki vizs-
gáztatása, és új téli gumikkal való felszerelése. 

Elszámolásra és lezárásra került az elmúlt évben
a hegyi utakban keletkezett vis major esemény, an-
nak munkálatai, melynek során az Államkincstár
az előfinanszírozott pénzeszközöket utalta az ön-
kormányzat számlájára. 

Több alkalommal gyomirtózásra került a teme-
tőben a sírok közti terület. Folyamatosak voltak a
fűnyírások, és a virágágyások ápolási munkálatai. 

Jó színvonalon megtartásra került a búcsúi bál.
A negyedév több rendezvényén képviseltem te-

lepülésünket, így a hegymagasi Lőrinc napon, a
Tapolcai Ünnepi Napokon, a diszeli szüreti felvo-
nuláson, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 20 éves
salföldi ünnepségén, és a Lesencéktől a Szent
György-hegyen át a Balatonig Nemesvitán tartott
szüreti rendezvényén. 

Tisztelt raposkai polgárok!
Kedves olvasó!
Ezzel zárom a III. negyedév önkormányzati hí-

reit. Kérem az év végéig tartandó rendezvényein-
ken minél többen vegyenek részt, segítsék azok
munkálatait.

Tisztelettel: Bolla Albert polgármester
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Önkormányzati Hírek

Szent István szobor felavatása
Forrás: Tapolcai Újság (Fotót készítette: Szijártó János)



Rövid technikai szünetet után – a hivatalos
kiválasztási eljárás lefolytatását követően –
augusztusban Horváth Norbert hegymagasi
lakossal kötött az Önkormányzat közalkalma-
zotti szerződést a falugondnoki szolgálat
munkakör ellátása tárgyában. Annak érdeké-
ben, hogy a raposkai lakosság jobban megis-
merje, és tudja, hogy kihez kell fordulni, meg-
kértük Norbit, pár szóval mutatkozzon be.

„Horváth Norbertnek hívnak, 33 éves va-
gyok, közel négy hónapja költöztem a szom-
széd településre, Hegymagasra, a párommal.
Korábban gépkocsivezetőként dolgoztam és
nem áll tőlem távol a kertészkedés és barká-
csolás sem. Igyekszem jó kapcsolatot kialakí-
tani a falu lakóival, munkába állásom óta már
több mindenkit sikerült megismernem.
Szimpatikus ebben a munkakörben, hogy vál-
tozatos feladataim vannak és önállóan dolgoz-
hatok. Igyekszem a rám bízott feladatokat ma-
ximálisan ellátni, kérem forduljanak hozzám

bizalommal!”
A Falugondnok elérhetősége nem változott,

az alábbi telefonszámon elérhető: 20-256-
5443
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Augusztus 18-án, egy verőfényes nyári regge-
len útnak indultunk a Kultúrháztól a Szent
György-hegyre, hogy részt vegyünk egy rendha-
gyó földrajz órán, melyet a természet lágy ölén,
Dr. Pataki Attila geológus mérnök tartott meg a
falu érdeklődő lakói számára. Riba Tibor sugalla-
tára jött az ötlet, aki jól ismeri a professzort és se-
gített összehozni a találkozót. Kicsik és nagyok
egyaránt részt vettek a rövid túrán, mely egészen
a régi kőfejtőig tartott. Lepakoltunk, előkerült
némi elemózsia és ásványvíz, majd körbevettük
tanárunkat, aki a vulkanikus kőfal előtt foglalt he-
lyet, a kirándulók által is nagyon kedvelt „kated-
rán”. Előadását hallgatni olyan volt, mintha mesét
hallgatnánk, mégis minden szava igaz volt.
Betekintést nyújtott a Szent György-hegy és ro-
konai keletkezésének történetébe, valamint alap-
ismereteket is megosztott a tátott szájjal figyelő
gyerekeknek a geológiáról. Külön élmény volt,
hogy kőzetmintákat is hozott magával, melyet na-
gyítóval is meg lehetett vizsgálni. Ezek a kőzet-
minták a Könyvtárban megtalálhatók, illetve, akit
érdekel, hogy mi hangzott el az előadáson, rövid
összefoglalót is talál róla. Az időjárás kegyes volt
hozzánk, melegen sütött a nap, a gyerekek még
kihasználták a szabad perceket és spontán foci-
meccs is kerekedett. Végül Dr. Pataki Attila elé-
nekelte a bányász indulót, melyet áhítattal hall-
gattunk, miközben libabőr jelezte, hogy fennkölt
pillanatot éltünk át. Az előadást hálás szívvel
megköszöntük, és elindultunk vissza a Kultúrhoz,
útközben azzal a tudattal, hogy a mi Szent
György-hegyünk a legifjabb a környező hegyek
között, még alig múlt 4 millió éves…        -KOK-

Dr. Pataki Attila a kőzetmintákat
mutatja a raposkai gyerekeknek

Falugondnoki szolgálat hírei 
– van kihez fordulni

Rendhagyó 
földrajzóra 

a Szent György-
hegyen

Verőfényes nyári nap reggelén érkeztek hozzánk a Vidám Vakáció Program keretében azok a gyerekek, akiknek nyaralásáról 40 napos
tábor megrendezésével a Tapolcai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gondoskodott. Egyik állomásuk volt csupán Raposka, de a
közel 25 fős gyereksereg felhőtlenül érezte magát. A Kultúr előtti udvaron és játszótéren szabadon lehetett viháncolni, a trambulin is igen
népszerű volt az izgő-mozgó fiatalok között. A vendégekhez csatlakoztak raposkai gyerekek is, majd délre elkészült egy hatalmas adag
palacsinta, melyet Szentgyörgyi Ferencné Pannika és Farkas Antalné Terike készítettek az éhes pocakok hatalmas örömére. Összességé-

be véve kellemes, sportos napot tartottunk és a visszajelzések alapján a vendégfogadás jól sikerült. 

Vidám Vakáció Raposkán

Kedves Falulakók!
Idén ősszel minden korosztály számára in-

dítok foglalkozásokat, amelyeket hetente
tervezek megtartani a Könyvtárban.
Szeretettel várok mindenkit az alábbi prog-
ramokra! Jöjjenek és használják ki a lehető-
ségeket!

PROGRAMAJÁNLÓ
BABA-MAMA Klub: Kismamák, és ba-

bák számára, játékos, zenés, mondókázós
foglalkozás, hasznos információkkal 3 éves
korig. Ingyenes. Minden kedden 9:00 -10:00
óráig.

Nyugdíjas Klub: Nyugdíjas korosztálynak
szórakoztató beszélgetés, kézműves foglal-
kozások, érdekes információk, élménybe-
számolók, választott témákban (biztonság,
egészség …stb.) közben teázás, zenehallga-
tás. Ingyenes. Idejutáshoz tudunk segítséget
nyújtani igény esetén. Minden szerdán
14:00-16:00 óráig. A foglalkozások novem-
ber közepén indulnak majd, addig is bárki-
nek van javaslata az időponttal, esetleg té-
mákkal kapcsolatban keressen meg telefo-
non, vagy személyesen a Kultúrban. 

Táncpróbák: közös táncolás, felkészülés
ünnepi műsorokra (Idősek karácsonya,

Anyák napja …stb.) Minden pénteken
17:00-18:00 óráig (páros héten gyerekeknek
/ páratlan héten felnőtteknek). A foglalkozá-
sok elkezdődtek, de bármikor lehet csatla-
kozni, szeretettel látom az új arcokat, akik
eddig esetleg még nem vettek részt hasonló
közösségi programokban, de szívesen csat-
lakoznának! 

ANGOL tanfolyam: Minden szerdán
18:30-20:00 óráig. Tanár: Tarsolyné Németh
Mária, óradíj: csoportlétszámtól függ.

Zenés Kondicionáló torna Lettivel: 400
Ft/óra, egy órás remek sportolási lehetőség,
minden csütörtökön 18:30-19:30-ig.
Bármikor lehet csatlakozni!

ÉNEKKAR: Raposkai Kamarakórus ala-
kítása, felkészülés ünnepi műsorokra, ingye-
nes. Minden pénteken 18:00-19:00 óráig. 

Diavetítés: gyerekeknek régi idők dia-
filmjeit vetítem a Könyvtárban, minden
szombaton délután 14:00-15:00 óráig. 

Filmklub: régi idők mozija – válogatás
régi magyar és külföldi filmekből, minden
szombaton délután 14:00-16:00 óráig. 

Tisztelettel: 
Kovácsné Ottó Kriszta

kultúros
Telefon: 06-20-354-6798

Programok a Könyvtárban
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2017 mágikus év kis falunk számára. Az első
írásos emlékünk éppen 700 éve keletkezett, s ezt
a dátumot tartják ezért a település fennállása kez-
detének. Előbbi apropóján Raposka Község Ön-
kormányzata úgy határozott, hogy méltóképpen
ünnepel az itt élőkkel és azokkal az elszármazott
barátokkal, rokonokkal, lakókkal, akik itt szület-
tek, vagy családjuk miatt kötődnek Raposkához.
Július közepén több, mint 400 vendéggel három-
napos rendezvényt bonyolított az önkormányzat,
melyet közel fél éves tervezés, szervezés és meg-
valósítás előzött meg. A rendezvényről tudósított
a Tapolca Televízió és a Tapolcai Újság is, a meg-
hívóban szereplő programok mind megvalósul-
tak, visszajelzések alapján remekül sikerültek.
Az ünnepség megálmodója, valamint a kivitele-
zés bonyolítója és karmestere, Bolla Albert pol-
gármester fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a
raposkaiak büszkén tekinthessenek vissza a 700.
évfordulóra, és arra, hogy a valaha és a jelenleg
itt élők szíve újra közel került egymáshoz. Őt
kérdeztem arról, hogy hogyan élte meg a készü-
lődést, mit tapasztalat a megvalósítás során, mi-
ért volt fontos ez az ünnep?

Polgármester Úr, milyen érzés egy 700 éves
falu irányítójának lenni?

Úgy gondolom, hogy a 700 éves település
írott múltjából adódóan elődeink nagy tisztele-
tet érdemelnek azzal, hogy ezt a kis települést
az évszázadok gyötrelmei és a különböző pusz-
tító háborúk ellenére is fenn tudták tartani, - le-
hetőséget teremtve nekünk utódoknak, Raposka
újkori történetének tovább folytatására. Az elő-
zőekből adódik a tisztelet az ősök iránt, elköte-
lezettség a jelenkori kihívásoknak való megfe-
lelésnek, élhető és a folyamatosan fejlődő falu-
ért dolgozni polgáraink megelégedésére.  A kér-
dés alapgondolatához visszatérve annak ellené-
re, hogy kis település vagyunk a feladataink
ugyanolyanok, mint a nagyobb településeknek,
felelősségteljes dolog és egyúttal felemelő érzés
a 700 éves független falu irányítójának lenni,
ami csak jó és hasonló módon gondolkodó kép-
viselőkkel és munkatársakkal, valamint polgá-
raink együttműködő támogatásával lehetséges. 

Milyen erőfeszítéseket tettek az ünnepség
megvalósítása érdekében? 

A 700 éves ünnepség megszervezése nagy ki-

hívás elé állított bennünket. A korábbi írásos em-
lékek az 1420-as években említették először te-
lepülésünk nevét. Néhány éve felvetődött a kép-
viselő-testület tagjai közt, egy településtörténeti

könyv elkészítésének gondolata. Az anyag kuta-
tására Hangodi László tapolcai muzeológus-tör-
ténész tanár úr kapott felkérést, aki néhány hó-
nap múlva jelezte, hogy Raposkáról egy jóval
korábbi írásos emléket talált a Tihanyi Apátság
levéltárában, melynek dátuma 1317. év. Az új
dátum ismeretében felpörögtek az események.
2016. év első felében már foglalkoztunk a jubi-
leumi év megszervezésének gondolatával.
Hamarosan kitűztük annak 2017. július 14-16.
közötti időpontját. Döntöttünk arról, hogy vala-
mi maradandó emléket kívánunk állítani a jubi-
leum alkalmából. Több gondolat mellett a vá-
lasztás Szent István királyunk alakját megjelení-
tő szobor elkészíttetésére esett. Természetesen a
könyvvel kapcsolatban is folytak az előkészüle-
ti munkák. Elkezdődött a régi raposkai emlékek,
iratok, fényképek gyűjtése. Hangodi László Úr
interjút készített a legidősebb településen élők-
kel, illetve elszármazottakkal, akik visszaemlé-
kezései megjelennek a könyvben. A kézirat átol-
vasása és a képek beszerkesztése után került
nyomdába az anyag, ahol a megállapodás sze-
rinti darabszámban, minőségben és árban határ-
időre elkészült a szép könyv. Kovácsné Ottó
Krisztina vezetésével elkezdődött a helytörténe-
ti kiállítás megszervezése. Felhívás ment a la-
kosság felé, hogy féltve őrzött régi tárgyaikat
szívesen átvennénk, itt bemutatnánk a 700 éves
jubileum tiszteletére. A lakosság köréből sokan
segítettek régi tárgyaik kölcsönadásával, ami a
Kultúrház kistermében egy szépen rendezett és
áttekinthető kiállítással vált impozánssá.
Természetesen kultúrosunk feladata volt a kultu-
rális programok összeállítása, a próbák szerve-
zése, a szükséges egyeztetések bonyolítása és
még sok minden más. A képviselő-testület tagjai
és az önkormányzat munkatársai a rendezvényt
megelőző két hónapban már hetente üléseztek,
egyeztettek és közösen gondolkodtak a még
megoldásra váró feladatokról. Az ünnepre min-

den készen állt arra, hogy méltó módon megem-
lékezzünk településünk 700 éves születésnapjá-
ról, amiben sok ember, sok munkája testesült
meg. Köszönet érte mindenkinek. 

Mit tart fontosnak az évforduló kapcsán?
A feltett kérdésre adott válaszaim kicsit átfedik

egymást, de az előzőekből kiolvasható a mon-
dandóm lényege, az ősök iránti tisztelet, a telepü-
lés szeretete, hagyományok ápolása, az emberek-
kel való korrekt és jó együttműködés, az össze-
fogás, a jó partneri kapcsolatok fenntartása és
példamutatás a fiatalabb generációk számára. 

A megnyitón leleplezték Raposkán a Vecsei
János által készített Szent István szobrot.
Mesélje el, hogyan született az ötlet és hogyan
sikerült a kivitelezés! 

A szoborral kapcsolatban elmondható, hogy
sok utánjárást igényelt, hogy miből (fa, kő) ké-
szüljön és hová helyezzük el és mekkora legyen
a szobor. E munkákban sokat segített Vecsei
János és Hangodi László úr. Miután eldőlt, hogy
nálunk a bazaltkő mindent megelőz, így ebbe az
irányba fordult a szervezés. Több művész által
készített hasonló alkotás került megtekintésre. A
képviselő-testület a helyi kötődésű Vecsei János
amatőr művész barátunknak szavazott bizalmat.
A gondolatokat tettek követték, elkészült a szo-
bor együttes tervrajza, kiválasztásra került a fel-
állítási helye és egyezség született a szobor
bronzöntését elkészítő vállalkozóval. A kövek
kiválasztásában, szállításában, felállításában és a
járulékos munkák elkészítésében segítséget
nyújtott Bedő Lajos Úr, Zalahaláp polgármeste-
re, Molnár József, Kóczián Tibor, Kekk Sándor
és Pintér Ferenc vállalkozók. Vecsei Jánost tele-
pülésünkhöz családi szálak és a raposkai hegyen
lévő szőlőbirtoka köti. Raposkának nem az első
önzetlen felajánlást tette az elmúlt időszakban.
Egy képe a polgármesteri hivatal falát díszíti
(Tavaszi látkép a Szent György-hegyről), a má-
sik alkotása a Kultúrház nagytermében található,
Négy évszak c. festménye és most pedig Szent
István királyunk mellszobrának elkészítésével
koronázta meg a falu iránti szeretetét. 

Folytatás a következő oldalon.

700 éves Raposka Jubileumi Napok melléklet

Bolla Albert polgármestert 
kérdeztem a 700 éves Raposka

Jubileumi Ünnepségről



Szép emlékeket őrzünk a néhány éve
Kultúrházunkban rendezett képkiállításáról is.
Az előzőekben kifejtettem a szobor elkészítésé-
nek mozzanatait, egyet biztosan állíthatok, hogy
egy maradandó, szépen elkészített és kivitelezett
köztéri alkotással gyarapodott településünk,
melyre mindannyian büszkék lehetünk.

A helytörténeti kiállításon az Ön családjának
hagyatékából is találkozhattak a látogatók jó
pár régi tárggyal. Az elszármazott rokonok és a
falubeliek is többen könnyekig meghatódtak,
amikor a kis terembe lépve, mintegy időutazás-
ként léptek át saját múltjukba. Ön mit érzett,
amikor meglátta a mini raposkai skanzent?

Részemről is megható volt látni azokat a régi
eszközöket, melyek gyermekkorom napi hasz-
nálati tárgyai voltak. Magam is hobbi szinten
gyűjtöm és vonzódom a régi tárgyakhoz, eszkö-
zökhöz, melyekről van mondandóm, amikor fi-
atalabb ismerőseimnek bemutatom azokat.
Sajnos a kiállított képeken lévő sok, számomra
kedves raposkai közül már nem, vagy nagyon
kevesen vannak köztünk. Feltett szándékom,
hogy a településünknek kell egy olyan helyet ta-
lálni, ahol sokunk régi tárgyai állandó kiállítás
formájában bemutathatók lesznek az utókor

számára. A kiállításhoz írásban és szóban is so-
kan gratuláltak, melyet köszönök a megvalósí-
tásban közreműködők és magam nevében is. 

Hangodi László is maradandót alkotott az it-
teniek számára, a településnek saját történe-
lem könyvet készített „A 700 éves Raposka”
címmel. Kiknek ajánlja
a könyvet és mit emel-
ne ki belőle? 

Hangodi László tanár
úrnak nem az első az
ilyen jellegű alkotása,
hiszen Tapolca környé-
kének lelkes kutatója és
történelmének írója.
Több település elkészí-
tett krónikája is az ő ne-
véhez fűződik. A
könyvön látszik a szak-
szerű, profi munka, íz-
léses leírásokkal körít-
ve. Külön nem emelnék
ki a könyvből részlete-
ket, azt tudom, hogy
volt olyan olvasói visz-
szajelzés, aki azt mond-

ta, hogy nekiállt olvasni a könyvet és nem tudta
letenni, amíg a végére nem ért. (szerinte még le-
hetett volna egy kicsit hosszabb). Ajánlom min-
denkinek, aki kíváncsi Raposka történetére,
vagy kötődik településünkhöz ősei révén. A
könyvből 340 példány készült, melyből az irán-
ta érdeklődők 2000 Ft/db áron még vásárolhat-
nak a Teleházban. 

Az ünnepségsorozatra németországi testvér-
településünk képviselőit és lakóit is vendégül
látta a falu, milyen visszajelzés érkezett tőlük?

Raposka és Ebenheim között a baráti kapcso-
lat már több, mint 10 éves, ami bizonyítja azt,
hogy „jól egymásra találtunk”. A települések la-
kosai családi, baráti kapcsolatokat alakítottak ki
az elmúlt évtizedben, kölcsönösek a látogatá-
sok. A 700 éves ünnepségünkre 31 fővel érkez-
tek ebenheimi barátaink, akiket lakosaink háza-
inál szállásoltunk el. Programjaik és ellátásuk
az ittlétük alatt biztosított volt, igyekeztünk
kedvükben járni. Visszajelzésük alapján jól
érezték magukat, köszönik a szíves vendéglá-
tást. Megjegyezték, hogy ekkora rendezvényt,
ilyen jó színvonalon, nem lenne egyszerű nekik
sem megrendezni, melyhez csak gratulálni tud-
nak mindannyiunknak. 2017. november 3-6-ig
egy kisebb delegációval (8 fővel) utazunk né-
met barátainkhoz Ebenheimbe, ahol templomuk
felújítása és névadása kapcsán rendezett ünnep-
ségen veszünk részt, ápolva ezen látogatással is
meglévő jó kapcsolatainkat. 

Mit tart fontosnak a 700. évforduló kapcsán
még megjegyezni?

Azt, hogy képesek vol-
tunk megrendezni egy ilyen
volumenű rendezvényt,
melyen a meghívott vendé-
gek, a falu elszármazottai,
partner településünk dele-
gációja és a lakosság együtt
ünnepelt. Az ilyen együttlé-
tek a jövőre nézve további
bíztatást adnak arra, hogy
fontosak a közösségi ren-
dezvények és az értük való
szorgos munkavégzés. 

Köszönjük szépen a vá-
laszokat és köszönet mind-
azoknak, akik bármilyen
módon részt vettek, segítet-
tek, támogatták a rendez-
vényt. -KOK-
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Egy nappal Mihály nap után,
szeptember 30-án szombaton dél-
után ügyes kezű raposkai asszonyok
gyűltek össze a Kultúrház konyhájá-
ban, ahol Nagy Sándorné Ildi veze-
tésével mennyei illatú és ízű sertés-
velőt készítettek. Mire a pirítósok és
a zsíros kenyerek elkészültek, meg-
érkeztek az első vendégek, akik jóí-
zűen falatoztak, beszélgettek, majd
bekapcsolódtak a karaoke mulatság-
ba, melyet a nótás kedvű kislányok
próbáltak ki először. Ahogyan telt az
idő, egyre jobban felbátorodtak a
résztvevők, s a közös éneklésnek
úgy tűnt, hogy nem is akarnak véget
vetni. A hangulatot tovább fokozta
Borbély Balázs, aki muzsikájával
pillanatok alatt a táncparkettre csalta
a társaságot. Másnap mentünk haza,
nagyon jól éreztük magunkat. Nem
mellékes megjegyezni, hogy az este
a résztvevők a Raposkai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület számára kihelye-
zett becsületkasszába közel 65 ezer
forintot gyűjtöttek össze, melyet
Nagy Sándor, az egyesület elnöke a
rendezvényt követően kapott kéz-
hez. Volt még tombola, mely során a
faluban élők által felajánlott tombo-
latárgyakat sorsoltuk ki. Az összefo-
gás példaértékű volt ebben az eset-
ben is, mindenkinek jár a köszönet,
aki valamilyen módon támogatta a
rendezvényt!

Ebben az évben XXIII. alkalommal rendezték
meg hagyományosan hat település részvételével
és ezúttal Nemesvita szervezésében a szeptember
eleji szüreti fesztivált. Szeptember elsején Sobri
Jóskák és Répa Rozik küzdelmét izgulhattuk vé-
gig a nemesvitai focipályán. Idén Raposkát a
megmérettetésben Nagy Sándor és felesége,
Ildikó képviselte. Megtudtuk, hogy Ildi hihetetlen
kézügyességgel bánt a Sanyiról lecsüngő tojások-
kal, sőt a krumplipucolásban is megmutathatta,
hogy igen nagy tapasztalattal rendelkezik. Sanyi
csizmahajításban jeleskedett és a legtöbb vizet si-
került hébérrel összegyűjtenie. Ildi és Sanyi, bár
nem értek el helyezést a játékokon, remekül kép-
viselték kis településünket és nagyszerűen helyt
álltak a többi Répa Rozi és Sobri Jóska között. Az
első helyezett a balatonedericsi páros lett.
Másnap korán kelt a falu népe és megkezdődött a
traktorok ékesítése, feldíszítése. Mialatt kint se-
rénykedtek a lelkes önkéntesek, odabent a
Kultúházban sorra kerültek a pogácsával telt tep-
sik a sütőbe. A friss pogácsa a kezdésre elkészült,
a járművek „kerékig” díszben várakoztak a felvo-
nulásra. Időközben Hegymagasról is megérkez-
tek szomszédaink, és egy rövid műsorral kezdetét
vette a szüreti felvonulás. A műsort két nagysze-
rű páros nyitotta meg Kalotaszegi táncokkal, a
Kis-Balaton Táncegyüttestől. Ezt követően a
Raposkai TáncosLábúak Klubja népi öltözékben
adta elő Linter Violetta alkotta flashmob koreog-
ráfiát, melynek a falunapon is nagy sikere volt. A
kellemes bemelegítés után traktorra és szekérre
pattantunk, és hangos üdvözléssel megindult a
szüreti menet Nemesvitára. Utunkat vidám csi-
kóslegények és nemes huszárok kísérték. A borús

és néha nedves időjárás ellenére remek hangulat-
ban döcögött át a sokadalom Nemesvitára, ahol
érkezésünkkor helyi borokkal és itókákkal kínál-
tak bennünket. A fesztivál megnyitót követően
kihirdették a pénteki vetélkedő nyertes párosát,
majd a települések szórakoztató táncos, zenés
műsorait csodálhatta meg a közönség. A
Raposkai Táncoslábúak Klubja ismét fellépett, és

büszkén figyeltük Forika Boglárka, Nagy Renáta
és Szalóky Eszter produkcióját, akik latin tánc
koreográfiát adtak elő. Az este folyamán minden-
ki kedvére ehetett ihatott, nyolc órakor a
Republic Együttes adott koncertet. A rossz időre
való tekintettel a szabadtéri programok véget ér-
tek, a résztvevők jó érzéssel, szép emlékekkel tér-
hettek haza.
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Szent Mihály Napi
Búcsúi Vigasság

Szüreti felvonulás – Lesencéktől és a Szent György-hegy-
ről a Balatonig szüreti fesztivál Nemesvitán

Az iskolai szünet vége felé, 2017. augusztus 25-
én, szombaton táncházba invitáltuk a falu lakóit,
ahol tüzes latin ritmusokra elsajátíthatták a salsa tánc
alapjait.

Salsa est – nyár-
záró táncház

Raposkán
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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: V: szünnap, H-CS:9:00-17:00, P: 11:00-
18:00, Szo: 14:00-15:00
Teleház: 8300 Raposka, Fő u. 51. Tel.: 87/510-458
e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu
www.facebook.hu/raposka

Nyitva tartás: V: szünnap, H-CS:9:00-17:00, P: 11:00-
18:00, Szo: 14:00-15:00
Kultúros: Kovácsné Ottó Krisztina Tel.: 20/354 6798
Falugondnok: Horváth 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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• Információk •

Beküldendő a vízszintes 1; 24; 33; és a függőleges 1; 8; sz. sorok megfejtése a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre, vagy ugyanezen a címen
személyesen is leadható. Nyertes díja: ajándékcsomag. Előző rejtvény nyertese: Szalókyné Szollár Katalin. Rejtvényt készítette: Bolla Albertné Edit.

Vízszintes: 1. november 12: fesztivál Sopronban; 13. zenekar, frontem-
bere Dobrády Ákos; 14. felém; 15. ilyen lapát is van; 16.orosz repülőgép
típus; 19. abc első betűje a héber nyelvben; 21. híres; 24. okt. 21-23: fesz-
tivál Sziglige-ten; 25. Légiforgalmi és Repülőtéri Igazga-tóság; 27. mik-
rofon márka; 28. gabonaféle; 30. nemesgáz; 31. Verdi opera; 33. novem-
ber 10-12: rendezvény a Veszprém Aréná-ban; 36. porhanyóssá váló;
37. nem annak; 38. csont latinul; 39. férfinév becézve; 41. faktor, fehérje
a vörösvértestben; 43. …. King Cole amerikai dzsessz-zenész; 44. határ-
rag; 45. létezik; 46. mutatószó; 48. járom; 50. ok; 53. vad indulatú.

Függőleges: 1. október 28-29: verseny Zalaegerszegen; 2. meghitt han-
gulatú; 3. azonos msh.; 4. személyes névmás; 5. Tschöll papa lánya (ope-
rában); 6. tagadószó; 7. továbbá; 8. november 4: fesztivál Orfűn; 9. zaj-
ló (időben); 10. egy angolul; 11. akaratlan izomműködés; 12. TS; 17. ige-
kötő; 18. rózsa tövises része; 20. zavaró helyzet; 22. műveletlen terület;
23. stroncium vegyjele; 24. szabás fele; 26. pirosra sült; 29. finom nedű;
30. részeshatározó rag; 32. ahogy; 34. abból az irányból; 35. hegyi ember;
40. … inclusive (mindent tartalmaz); 42. meggyőződés; 44. órával mért
mennyiség; 47. azonos mgh; 49. liba hang; 51. Nemzeti Bajnok; 52. KZ.
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Keresztrejtvény

A rejtvény fősoraiban fesztiválok és rendezvények neve szerepel.


