
Köszöntöm újságunk valamennyi olvasó-
ját a 2017-esztendő IV. negyedévi számának
megjelenése során. Az önkormányzati hírek
értékelésénél eltérek a hagyományos, negye-
dévet átfogó tájékoztató adásától, inkább a
700. jubileumi év eseményeit foglalom össze
röviden.  

Az önkormányzat 2017. évi ügymenetét
jelentősen meghatározta az a tény, hogy az
idei évben ünnepeltük Raposka fennállásá-
nak 700. születésnapját. A jubileumi évre
való készülődés már az elmúlt esztendőben
elkezdődött. A képviselő-testület meghatá-
rozta az ünnepség időpontját, a hozzá kötődő
egyéb ezévi rendezvényeket és programokat.
Döntés született egy Raposka történetét fel-
dolgozó könyv elkészítéséről, valamint egy
méltó emlékmű, a Szent István szobor felállí-
tásáról. A meghatározott feladatok elvégzése
úgy a képviselő-testületnek, mint a szerve-
zésben, kivitelezésben résztvevőknek sok
aprólékos munkát adott. A jubileumi év al-
kalmából a Vinum Vulcanum Borlovagrend a
Vince napi rendezvényünkön 2 raposkai sző-
lőtermő borosgazdát avatott tiszteletbeli tag-
gá ifj. Barka Imre és Vecsei János személyé-
ben. Március 8-án a Nőnapi rendezvényünk
mellett felavattuk a kultúrházban átépített, ki-
bővített és új bútorzattal ellátott konyhát,
melynek ráfordítási költsége 2,5 millió Ft-ot
tett ki. Március 15-én nagy közösségi össze-
fogással, mintegy 500 ezer Ft értékben kop-
jafa állításra került sor a Hősök kertjében az
1848-49-es raposkai honvédek és nemzető-

rök emlékének tiszteletére. Továbbra is nagy
érdeklődés mellett rendeztük meg a XXV.
Szent György-hegyi Napok keretein belül a
már hagyományossá vált Szent Mihály boru-
tat. 2017. július 14-16. között méltóságteljes
ünnepségsorozat keretében került megtartás-
ra a „700 éves Raposka” rendezvényünk.
Együtt ünnepelt a falu lakossága, az elszár-
mazottak, valamint ebenheim-i barátaink 30
fős küldöttsége és a meghívott vendégek. Ez
alkalommal került sor kitüntetések átadására,
ahol Raposka díszpolgára kitüntetésben ré-
szesült Simonné Király Anna, Gyurátz Lajos,
Ujvári Géza és Vecsei János. Jubileumi ren-
dezvényünket anyagilag és természetben is
sokan támogatták, melyért ezúton is köszöne-
temet fejezem ki. Természetesen a többi ren-
dezvényünk is sikeres volt, azokat sokan lá-
togatták, működtek közre. A képviselő-testü-
let az év során 4 alkalommal rendes, 6 rend-
kívüli és egy közös képviselő-testületi ülést
tartott. 12 alkalommal került sor képviselői
megbeszélésre. Üléseink minden alkalommal
határozatképesek voltak. Polgáraink új infor-
málására a meglévő lehetőségeken túl „A mi
kis falunk – Raposka” facebook oldal szol-
gál. Változás van a falugondnok személyé-
ben, ugyanis Nagy Norbert beosztásáról le-
mondott áprilisban. A munkakört pályázat út-
ján augusztustól a Hegymagason élő Horváth
Norbert tölti be, aki azóta is igyekszik szor-
galmasan elvégezni a rábízott feladatokat. A
kulturális ügyintéző feladatokat már több,
mint egy éve Kovácsné Ottó Krisztina látja

el, jól megfelelve az elvásároknak. Munkáját
Ángyánné Kiss Katalin segíti. A közterületek
fűnyírásait a létszámhiány ellenére is jó kö-
zösségi összefogással a mindenkori falu-
gondnok, és sokak szorgalmas munkájával
sikerült megoldani. A munkák végzéséhez
mind a technikai, mind az anyagi feltételek
biztosítottak voltak. A házak előtti területeket
a lakosság szorgalmasan kaszálta és tartotta
rendben. Egész évben rendezett faluképet lát-
hattunk.

A beruházásainkat illetően befejezésre ke-
rült a vis major pályázat kapcsán a hegyi
utakban keletkezett károk helyreállítása min-
tegy 7 millió Ft értékben. Kiépült a Szent
György utca folytatásában lévő 4 db építési
telek víz-, és szennyvíz rendszere 4 millió Ft
értékben. Az időjárás függvényében hamaro-
san új kamera rendszer kerül felszerelésre 2,2
millió Ft értékben. A jövő év első felében a
ravatalozó előtti terület pályázat kapcsán
nyert pénzeszközökkel térkövezésre kerül
1,3 millió Ft értékben. Eladásra került a volt
Zrínyi utcai körjegyzőség épülete, mely véte-
lárból 3 millió 260 ezer Ft illette meg
Raposkát. Ugyancsak eladásra került a haran-
gozó ház mögött lévő 2 db önkormányzati te-
lek 800 ezer Ft értékben, valamint a Szent
György utcai 4 házhelyből 3 db, összesen 6
millió Ft értékben.   

A 2017. évi pénzügyi helyzetünkről el-
mondható, hogy a költségvetés 57 millió 470
ezer Ft bevételi és kiadási összege biztosítot-
ta a település működésének anyagi fedezetét.
A fenti számok tükrében jelentős tartalék hú-
zódik meg, mintegy 22 millió Ft összegben,
ami további lehetőséget nyújt jövőbeli elkép-
zeléseink megvalósításához. Hitelünk, kifize-
tetlen számlánk nincs, vagyoni helyzetünkről
elmondható, hogy a takarékos gazdálkodás
szem előtt tartása mellett a jelenlegi ismere-
teink birtokában településünk biztonságos jö-
vőképet tudhat magának.   

Tisztelt raposkai Polgárok!
Kedves Olvasó!
Itt szeretném megköszönni a település la-

kosságának és minden közreműködő segítő-
nek azt a munkát, amelyet a 700 éves
Raposka jubileumi évben kifejtettek, mely-
ből adódóan méltó módon sikerült megtarta-
ni rendezvényeinket, jubileumi ünnepségün-
ket. Az új esztendőben is kérem segítsék ren-
dezvényeink megtartását, vegyenek azokon
minél többen részt. 2018. év elején a képvi-
selő-testület és a magam nevében kívánok
mindannyiuknak: Békés, boldog, egészség-
ben eltöltött új esztendőt!

Tisztelettel:        Bolla Albert polgármester
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Raposkai küldöttség Gothában a kastély előtt
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Októbertől heti rendszerességgel
Baba-Mama Klub indult Raposkán. A
foglalkozásokra keddenként kerül sor,
délelőtt 9-10 óráig. Az anyukákat és
babáikat egy kellemes meleg kuckóval
várjuk, ahol a picikék kedvükre játsz-
hatnak, hempereghetnek a földön. A
háttérben a könyvtárból kölcsönözhető
babazene szórakoztatja a jelenlevőket.
Mindeközben az anyukák kicsit ella-
zulhatnak, illetve az őket érdeklő té-
mákról folytathatnak kellemes beszél-
getést, szerezhetnek információkat. A
klubra úgy tűnik van igény, hiszen
több kisbaba is született az elmúlt idő-
szakban. Raposka legifjabb polgárai
így már a kezdetektől fogva kialakít-
hatnak baráti kapcsolatokat, melyek a
későbbiekben is fontosak lesznek a
falu közösségi életének alakításában.
2018-ban, a klubhelyiség felújítását
követően azonnal újra indulnak a fog-
lalkozások, melyek tervek szerint ki-
egészülnek speciális, a babák ápolásá-
val, gondozásával kapcsolatos hasznos
előadásokkal, gyakorlati tanácsokkal. 

-KOK-

Baba-Mama Klub

Az utolsó negyedévben két olyan program
megrendezésére is sor került, melyeket a
KSZR támogatott. Az egyik ilyen alkalom
2017. október 14-én, szombat délutánra esett.
Kiss Zsuzsa írónő volt a vendégünk, aki „Az
álmok tengerén innen és túl” című mese-
könyvét is elhozta ajándékba, illetve játékos,
interaktív beszélgetés keretében egyszer csak
átléptünk a fantázia világába. A kultúrház be-
járata átváltozott titkos átjáróvá, mely
Meseországba vezetett. A játszótér is átválto-
zott különféle mágikus helyekké, amivé csak

elképzeltük. A saját magunk szőtte mese,
melynek mi voltunk a főszereplői játékossá
és nagyon élvezetessé tette a programot. A
másik támogatott rendezvény október 27-én,
pénteken este hatkor kezdődött, „A képernyő
másik oldalán” címmel. Sajnos az időjárás
szomorú volt akkor, nem úgy a résztvevők,
akik élvezettel hallgatták Kovács Melindát, a
Tapolca Tv főszerkesztőjét. Nagyon érdekes
volt az előadás, megtudtuk, hogy mikor és
hogyan fogták először az első tévéadást
Magyarországon, hogyan változott az évek

során a televíziózás, bepillantást nyertünk a
Tapolca TV napi munkaáradatába, a rengeteg
programba, mindezt Melinda kedves szemé-
lyiségével és a családias hangulatú előadással
fűszerezve. Melinda végül meghívott ben-
nünket és Raposka lakóit a tapolcai stúdióba.
Élni szeretnénk ezzel a lehetőséggel, így
majd a közeljövőben szervezünk csoportos
látogatást a falulakóknak. Köszönjük szépen
a kellemes estét és mindenkinek, aki eljött és
részt vett a programon!                       

-KOK-

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer programjai Raposkán

Október 31-én elérkezett a várva várt Tök
jó nap, amikor is mindenki kiélhette kreativi-
tását és szebbnél szebb, ötletesebbnél ötlete-
sebb tököket faragtak a Kultúrház nagyter-
mében. A tököket Riba Erzsi néni és Linter
Ottó nevelgették kertjeikben, s ajánlották fel
erre a jeles alkalomra. A rendezvényre a ra-
poskai családokon kívül szép számmal ér-
keztek Hegymagasról is, így a Kultúrház
előtti lépcső estére megtelt vidáman pisláko-
ló huncut tökfejekkel. A vendégek az elmúlt
évhez hasonlóan idén is csodálatos sütemé-
nyekkel neveztek a sütisütő versenyen.
Akinek nem volt kedve a tökfaragáshoz,

vagy hamar elkészült vele, a nagyteremben
további halloween témájú játékokat talált, ki-
csiknek és nagyobbaknak egyaránt. Volt bo-
szihoki, célba dobáló, cérnamúmia, pókteke-
rő és egyéb szellemes játékok. Többen alka-
lomhoz illő jelmezt is viseltek. A
Kisteremben a babák és a kicsinyek részére is
adott volt a lehetőség egy kis hempergésre,
játékra. Mikor leszállt az este, a játszótér
szomszédságában lobogó tábortűz köré gyűl-
tünk, s lehetett sütögetni, ki mit szeretett vol-
na. A hagyományos Tök jó nap ismét reme-
kül telt, mely köszönhető volt annak, hogy
sokan eljöttek.                  -KOK-

Mikor kigyúlnak a fények – töklámpás
kiállítás Raposkán

Kiss Zsuzsa írónővel éppen átléptünk Meseországba

Töklámpás kiállítás

Kovács Melinda tart előadást a Könyvtárban
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2017 őszén két alkalommal is lehetőség
nyílt nyugdíjas klub tartására a Könyvtárban.
Az első alakuló klubfoglalkozás 2017. októ-
ber 15-én, szerda délután kezdődött, melyen
Bolla Albert polgármester is részt vett és
nagy örömmel köszöntötte a még csekély lét-
számmal érkezett lelkes vendégeket. A jelen-
levőknek Bognár Bálint körzeti megbízott
rendőr főtörzsőrmester tartott előadást a biz-
tonságról, sok sok hasznos információval. A
délután második részében kötetlen beszélge-
tés és egy kis sütemény, rumos tea tette kel-
lemessé a programot. A nyugdíjas klub má-
sodik alkalommal 2017. november 29-re,
szerda délutánra lett ismét meghirdetve, s ez-
úttal bővült létszámmal többen is érkeztek, s
birtokba vették a Kultúrház nagytermét, ahol
karácsonyi zene mellett adventi koszorút ké-
szítettünk az erdőben, kertekben szedett
alapanyagokból. Az ünnepre hangolódás tö-
kéletesen sikerült, s a résztvevők által hozott
sütik, s a Kultúrház konyhájában készített
forralt bor és tea igazi piknikhangulatot te-
remtett. Vidám beszélgetések, közös alkotás
összefonta a szívünket. A nyugdíjas klubot
2018-ban is tervezzük, különböző témákkal
és foglalkozásokkal felváltva. Szeretettel vá-
runk továbbra is minden kedves raposkai la-
kót, akinek ideje, egészsége engedi, hogy jöj-
jön el és vegyen részt ezeken a családias han-
gulatú programokon! -KOK-

Nyugdíjas klub

2017 február 6-án, 30 taggal megalakult a
Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a to-
vábbiakban: RÖTE) abból az apropóból,
hogy összefogja a falu lakóit, hogy a hagyo-
mányokat ápolva, az önkéntességet előtérbe
helyezve közös szakmai programokon vegye-
nek részt, illetve továbbadják mindezt a kö-
vetkező generáció számára. Az egyesület
mentora és segítője Forika László raposkai
képviselő. A szervezet tisztségviselői: Nagy
Sándor elnök, Riba Tibor alelnök, Peszleg
Róbert alelnök, Kozma-Bognár Béla parancs-
nok, Szijártó Lászlóné titkár, pénztáros.  A ta-
gok közül 15 fő vett részt és vizsgázott sike-
resen 40 órás tanfolyamon, 1 fő 6 hetes szak-
mai tanfolyamon, és egy fő, Süketes János
tűzoltó főhadnagy. Megalakulását követően
az egyesület a civil szervezetek számára kiírt
pályázaton 700 ezer Ft támogatást nyert mű-
ködésre és egyéb, tevékenységéhez szorosan
kötődő technikai eszközökre. A támogatáshoz
2017. év végén jutott hozzá az egyesület. Év
közben aktívan részt vettek a falu életében, hi-
szen többek között július közepén, a „700
éves Raposka” jubileumi rendezvény alatt ők
biztosították az éjszakai és nappali őrző-védő
szolgálatot, illetve a rendezvény előtti napok-
ban közösen tették rendbe a falu közterületeit
a csapattal. Az egyesületet érintő szakmai ér-
tekezleten két alkalommal is részt vett Forika
László, aki Budapesten és Veszprémben kép-
viselte az egyesületet. A szervezet tevékeny-

ségét negyedévente ellenőrzi a Badacsonyto-
maji Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokság,
melyet ellenőrzési naplóban rögzítenek. 2017.
október 14-én Csopakon, megyei szintű szak-
mai versenyen vettek részt az egyesületi ta-
gok, melynek végén főzőversenyre került sor,
ahol az egyesület I. helyezést ért el. 

Raposka Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete 7 fővel és Nagy Sándor elnök
Ebenheimbe utazott, ahol a testvérteleülés
szomszédságában lévő település, Friemar pol-
gármesterétől, Katrin Rothlauftól bevetési vé-
dőeszközöket kapott az egyesület ajándékba. 

Az évvégi forraltbor-főző versenyen a
RÖTE csapata, vörösbor kategóriában I. he-
lyezést ért el. 

Az év során két alkalommal is összefogott
a lakosság és a Mihály napi Búcsúi Bál, vala-
mint a Szilveszteri Bál során az egyesület
működését nagyobb összegű adomány gyűj-
tésével támogatták. 

A Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
alapításának célja alapvetően a hagyomá-
nyok ápolásán túl, a településen élők bizton-
ságának javítása, hiszen bármilyen káreset
történik Raposka közigazgatási területén, az
egyesület tagjai riaszthatók és mozgósítha-
tók, mivel minden ilyen esetben a központi
tűzoltóság mellett több kijelölt tag is értesí-
tést kap sms-en keresztül (jelenleg 6 fő). 

-Nagy Sándor
RÖTE elnök-

Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

Felső képen: 
nyugdíjas klub alakuló ülés

Alsó kép: 
Adventi koszorúk készülnek, 
(a képen Jelenszky Istvánné)

A Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017-ben

Raposkán októbertől önszerveződő an-
gol tanfolyam indult a Könyvtárban.
Remek lehetőség az itteni tanulni vágyók-
nak ez, köszönet Raposka Község Önkor-
mányzatának a helyért!

Angol tanfolyam
Ismét nyílt sportolási lehetőség 2017. őszétől a raposkai Kultúrházban. A

Linter Violetta vezette kondícionáló torna segítségével eddig ismeretlen izma-
inkat is megismerhetjük, illetve hétről hétre növelhetjük állóképességünket, s
önbizalmunkat is. Bátran jöjjenek minél többen mozogni, hiszen helyben elér-
hető és nagyon egészséges, jó zenékkel, klassz kikapcsolódás is egyben!

Maradjunk formában
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Hamar megérkezett idén a Mikulás a gyerekekhez Raposkára, s nem
hozott mást, mint a szokásos jól megrakott puttonyát, melyből Raposka
Község Önkormányzata közreműködésével beszerzett mikulás csoma-
gok kerültek elő. A december 3-ára meghirdetett programra szinte min-
den falubeli kisgyerek eljött, hogy találkozhasson a tavaly is hasizmo-
kat edző vidám Télapóval. Horváth András tűzoltó alezredes, a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tapolcai Járási
Megbízottja ismét óriási hangulatot teremtett a résztvevők körében.
Miután az ajándékokat kiosztotta, kezdetét vette a játékgyár, mert ezút-
tal a Kultúrház kézműves játszóházzá alakult át, egy kis Mikulás-büfé-
vel. Mindenféle remek játékot lehetett saját kezűleg, akár újrahaszno-
sítható alapanyagokból is készíteni (pl. hógömböt, rénszarvas-szánt,
2018-as naptárt, hóemberkét). Nagy sikere volt a Mikulás-keksz díszí-
tésnek, amihez az isteni ropogós kekszet Farkas Antalné Terike és Án-
gyán Kati segítettek elkészíteni. Köszönjük, hogy eljöttek, és az anyuk-
áknak, akik segítettek és jókedvűen barkácsoltak a gyerekekkel! -KOK-

Mit hozott a Mikulás?

Bor a szerelem tengere, / Pokolban feneklik medre, / Vad hulláma
eget nyal. / Bor a szellem piros árja, / Bor az örök élet lángja, / A ki
issza, meg nem hal. /Zajzoni Rab István/

Kilenc csapattal, jókedvvel és szerencsére éppen megfelelő időjá-
rással megáldva vette kezdetét 2017. december 29-én 15:00 órakor a
szokásos évi forraltbor-főző verseny, melyet Raposka Község Önkor-
mányzata szervezett és Bolla Albert polgármester nyitott meg. A dél-
után vidám estébe fordult, mire elkészültek a remekművek, melyeket
Tóth János Zoltán Hegymagas Polgármestere, Ujvári Géza és
Csizmadia László borászok zsűrizték szakértő gondossággal. A ren-
dezvényre sokan eljöttek, s nem bánták meg, hiszen a finom forralt bo-
rok mellett a serényen dolgozó falubeli asszonyok ízletes zsíroskenye-
ret hagymával, forró teát és az este fénypontját, igazi, hamisítatlan ra-
poskai lángost kínáltak a jelenlévőknek.  Köszönet ezért Simonné
Király Annának, Barka Ernőné Magdinak, Horváthné Decsei
Csillának, Szalóky Eszternek és Ángyánné Kiss Katalinnak, akik gon-
doskodtak arról, hogy senki ne maradjon éhesen. A csapatok közül
első helyezést ért el vörösbor kategóriában a Raposkai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, fehérbor kategóriában pedig a Tapolcai Finn Baráti
Kör Egyesület. A hegymagasi fiatalok alkotta csapatot, mint a legif-
jabb borkészítőket Ujvári Géza, a Bíráló Bizottság elnöke ajándékoz-
ta meg egy üveg pezsgővel. Nem maradhat ki az sem, hogy Halász
István a hagyományoknak megfelelően 10 kg, kiváló minőségű gesz-
tenyét ajánlott fel az eseményre, melyet ezúton is köszönünk. A gesz-
tenyét Peszleg Róbert a szokásokhoz híven, profi módon készítette el
és kínálta a vendégeknek. Ez az év végi rendezvény jól jött a kará-
csony után, hiszen a szeretet ünnepét ezekkel az ízekkel, fűszeres és
édes illatokkal és a jó társasággal sikerült kicsit meghosszabbítani.
Jövőre se hagyják ki! -KOK-

Forraltbor főző verseny 

Mikulás ünnepség és kézműves játszóház

Raposka Község Önkormányzata, mint minden évben, idén is
vendégül látta a falu 60 éven felüli lakóit a december 16-i szombat
délután, hogy együtt hangolódjanak a karácsonyi ünnepekre. Bolla
Albert polgármester úr nyitotta meg a rendezvényt, s mondta el év-
értékelő ünnepi beszédét. A teremben ülők szemében várakozással
teli izgalom és öröm ragyogott, vajon idén milyen meglepetések-
kel kedveskedik a falu népe az idősebb korosztálynak. Nem kellett
sokáig várakozni, kezdetét vette az ünnepi műsor, melyre sokan,
idejüket és energiájukat nem kímélve készültek már november ele-
je óta. Ez az ünnepség azért is sikerült különlegesre, mert szinte
együtt volt a falu, hiszen sok szereplő lépett fel, kicsik és nagyok
egyaránt. Vendégünk volt Zalahalápról a Zalahalápi Kamarakórus,
Kardosné Szűts Piroska vezetésével, akik adventi, karácsonyi kó-
rusműveket adtak elő. Az énekkar közel áll hozzánk, hiszen
Piroskán kívül a kórus másik tagja, Horváth Szabolcsné Eszter is
raposkai kötődésű. Piroska fia, Kardos Marcell is fellépett, nagyon
különleges, megható előadással, énekelt és közben citerán játszott
karácsonyi dalokat, valamint zongorán kísérte a kamarakórust pro-
fi módon. A komolyzene mellett két extra táncprodukcióval ké-
szültek a raposkai gyerkőcök és felnőttek, uv lámpa segítségével,
sötétszínházat kialakítva először a Táncos hópihécskék (Kozma-
Bognár Cintia és Míra, Borbély Bodza, Kocsor Reni, Kozma-
Bognár Alízka, Horváth Olívia, Kovács Lili és Vica) léptek fel,
majd a fényes rénszarvasok (Hoffman Szilvi, Rudolf Mária,
Vámos Ádám, Ángyán Kati, Kozma-Bognár Nikoletta, Linter
Violetta, Szalóky Eszter és Forika Boglárka) adtak elő a
Mikulással (Linter Martin) karöltve egy vidám táncos produkciót
Cascada – Last christmas című zenéjére. Folytatódott a tavalyi
Konyhatündér bohózat a régi szereplőkkel, s ezúttal Rudolf Marcsi
bébipulyka receptet próbált karácsonyi menüként Juliskának
(Bittmann Andrea) és Mariskának (Barka Ernőné) perezentálni a
képernyőn, melyben inkább hátráltatta, mint segítette őt családja:
Cila néni, az anyós (Szijártó Lászlóné), Ica a legjobb barátnő
(Hoffman Szilvi), Apus, az após (Forika László) és Malvin néni, az
anyuka (Kovácsné Ottó Kriszta). A műsort követően a szereplők
önkéntes pincérekké varázsolták magukat és felszolgálták a vacso-
rát, melyet Barka Ernőné Magdi és Ángyánné Kiss Katalin készí-
tettek saját kezűleg, az új konyhában. A mennyei ízű csirkepapri-
kás a házi készítésű nokedlivel nagy sikert aratott. A házias menü
kiegészült a rendezvényre hozott süteményekkel, karácsonyi zené-
vel és az este folyamán meghitt, kiadós beszélgetéssel. A meghí-
vott vendégeket az önkormányzat idén is egy-egy ajándékcsomag-
gal lepte meg, melyet mindenki magához vehetett, mikor elindult
hazafelé. A szeretet ünnepe nem is indulhatott volna másképpen,
köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek!   -KOK-

Idősek karácsonya

Hópihék, Rénszarvasok, meghívott vendégeink és a
Zalahalápi Kamarakórus az „Idősek karácsonya”

rendezvényen
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2017. november 3-6-ig településünk egy ki-
sebb delegációval képviselte magát testvérte-
lepülésünk csodálatos ünnepségén, melyre a
700 éves Raposka rendezvénysorozat végén,
barátaink búcsúzásakor kaptunk meghívást.
Ebenheim 416 éves templomának névadó ün-
nepségére szólt a meghívás, valamint a
Kirmes Fesztiválra, melynek ebben az évben
testvértelepülésünk volt a házigazdája. A fesz-
tivál főszereplői, a környező települések fiatal
fiú-lány párosai, akik 3 napon át táncolnak,
mulatnak, és vidámságot vittek a rendezvény-
nek otthont adó falu lakóinak életébe. A dele-
gáció képviselői: Bolla Albert polgármester és
felesége, Hoffman Szilvia, Forika László,

Barka Ernőné képviselők, valamint Nagy
Sándor a RÖTE elnöke voltak, akik falugond-
nokunknak, Horváth Norbert-nek köszönhe-
tően, november 3-án, pénteken délután érkez-
tek meg Ebenheimbe, ahol finom vacsorával,
italokkal és kellemes beszélgetéssel vártak
bennünket német barátaink.  Az este folya-
mán, Katrin Rothlauf és Dithar Base polgár-
mesterek ünnepélyesen adtak át a RÖTE kép-
viselőinek általuk használaton kívüli felszere-
léseket, mivel tudomásukra jutott, hogy a mi
kis egyesületünk, a megalakulása utáni sze-
rény pénzügyi helyzete miatt, minden felsze-
relést, ruházatot, egyéb tűzoltáshoz szükséges
eszközöket nélkülöz. Az előzőekből adódóan
az egyesület egy komplett tűzoltó öltözettel,
nadrágokkal, ingekkel, több pár csizmával, és
fél tucat tűzoltó sisakkal gazdagodott. 

A szombat reggel hangos ébresztővel in-
dult, rezesbanda járta házról-házra a falut, és
minden családnak elhúzták a nótáját. Viszon-
zásul a házigazda itókával kínálta meg a ze-
nészeket és az őket kísérő Kirmes Fesztivál
legényeit, akik csinosan öltözve, pántlikás ka-

lapban, kereplőkkel hívták az utcára a falu la-
kóit. A magyar delegáció tagjai Gotha városá-
ban, mely járási székhely, meglátogatták a
kastély múzeumát, sétáltak a belváros utcáin,
ahol több száz éves gyönyörű ódon épületek
sorakoztak. Megtekintették a Hörselberg-i
Tűzoltó Egyesület épületét, és megállapítot-
ták, hogy bizony, van még mit fejlődnie a mi
kis falunk egyesületének! Szombat este ren-
dezték meg a Kirmes Fesztivál bálját. A bálon
a helybéliek mellet, nagyon sok környező te-
lepülésről érkezett vendég is részt vett. A fia-
tal Kirmes párok tánca nyitotta meg az ün-
nepséget, akik az est folyamán többször is
szerepeltek táncokkal, táncra buzdítással.

Vasárnap került sor az ebenheimi reformá-
tus templom névadó ünnepségére, istentiszte-
let keretében. A 416 éves templom a Szent
Mária nevet kapta. A névadó ünnepséghez
kapcsolóan az oltár feletti ablakra készült egy
festmény, mely Máriát ábrázolja és csodálatos
színekkel világítja be a templomot. Küldöttsé-
günk képviseletében Bolla Albert polgármes-
ter úr köszöntötte a gyülekezetet, és köszöne-
tet mondott a meghívásért, valamint a lehető-
ségért, hogy együtt ünnepelhettünk a baráta-
inkkal. Ezt követően átadta ajándékunkat, egy
csodálatos gyertyatartó készletet. Az istentisz-
teletet késő délutánig tartó vígasság követte,
rengeteg tánccal, mulatsággal. A Kirmes Fesz-
tivál fiatal párjai végig táncolták ezt a napot is.
Példa értékű volt, hogy végig kitartottak, kul-
turáltan, fegyelmezetten, mégis jókedvűen és
vidáman szórakoztak ezek a nagyszerű fiata-
lok! A kis magyar csapat fáradtan, de élmé-
nyekkel, szép emlékekkel gazdagon tért haza. 

Csodálatos volt ez a Kirmes Ünnep, kö-
szönjük a meghívást kedves német barátaink-
nak! -Hoffman Szilvia-

Látogatás Ebenheimbe

Képek az ebenheim-i kirándulásról /résztvevők: Bolla Albert polgármes-
ter és felesége, Barka Ernőné, Forika László, Hoffman Szilvia képvise-

lők, Nagy Sándor RÖTE elnöke, és Horváth Norbert falugondnok/

Új esztendő beköszön. / Régi könyvben
új lap / új topán a küszöbön / ég küszö-
bén új nap. / Ej haj dús az év / minden
jót ígér, / minden napja cél és / minden
éje kéj. /Babits Mihály/

2017. december 31-én 21:00 órára vár-
ták az Óévet búcsúztató, s a 2018-as esz-
tendőt együtt váró sokadalmat. Raposka
Község Önkormányzata és a Raposkai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület összefogásá-
val sikerült egy nagyon meghitt, családias
hangulatú vidám bált celebrálni, melynek
főszereplői Balázs és Józsi voltak, akik
olyan bulit rittyentettek, hogy csak elvét-
ve lehetett asztalnál ülő vendégre bukkan-
ni, a táncparkett szinte végig teli volt. Éj-
fél után a Himnuszt követően megható ér-
zés volt a résztvevő családokkal, barátok-
kal koccintani.  Köszönjük a fantasztikus
bulit Balázs és Józsi! Köszönet a raposkai
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, és mind-
azoknak, akik tombola tárgyakat ajánlot-
tak fel, különösen: Nagy Sándorné
Ildinek, Horváth Norbinak és párjának
Csillának, Bolla Albertnek, Hoffman
Szilviának, Szijártó Lászlóné Gabinak,
Rudolf Máriának, Nagy Norbinak és
Nagy Móninak! Az ünnepség további ré-
szében vidám pillanatok mellett tombola-
sorsolásra került sor. A bál hajnalig tartó
mulatsággal zárult.                     -KOK-

Szilveszter

id. Ángyán Imre, 
Bencze Jenőné,  
Csopaki Ferenc, 
Mojzer László

Gyászjelentés
2017-ben elhunyt 

raposkai polgárok

Szűcs Bendegúz 
(2017. november 15. – 

édesanyja: Szűcs-Simon Anikó)

Gólyahír
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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: 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.

Megjelenik 120 példányban.
Felelős kiadó: Bolla Albert 

Kiadó: Raposka Község Önkormányzata
Szerkesztette: Kovácsné Ottó Krisztina
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Vízszintes:
1. E természetvédelmi terület része Raposka (1); 11. járvány; 12. koros röv.; 13. talp-
pont; 14. szűrt italféle; 16. női név; 17. meztelen testet ábrázoló kép; 18. lombos növények;
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31. építkezés-németül; 32. török név.

Függőleges:
2. erdélyi nagyváros; 3. csónak; 4. …. ad –biztat; 5. szélesre nyit; 6. állattartó hely; 7. ….
Júlia-színésznő; 8. szennyeződés ruhán; 9. Európai Stabilítási Mechanizmus röv.; 10.
Raposka melletti patak; 13. E természetvédelmi terület része Raposka (2); 15.
Bolygónak a Naptól mért legtávolabbi pontja; 17. ötvözet-angolul; 19. orosz repülőgép tí-
pus röv.; 20. tetejére helyez; 22. tetszetős; 23. egy időben született testvér; 24. üzemzavar;
26. Egyszerűsített Vállalkozási Adó röv.; 28. hajlakk márka; 30. LK.
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Keresztrejtvény

2018. január 22. hétfő 17:30
Vince napi bormustra

2018. január 26. péntek 17:00
Hagyományőrző tollfosztó délután

2018. február 3. szombat 15:00 és 21:00
Gyermek és felnőtt jelmezes farsang

2018. március 8. csütörtök 17:00
Nemzetközi Nőnap

2018. március 15. csütörtök 15:00
Nemzeti ünnep

2018. április 23-29. hétfő-vasárnap
Szent György-hegyi Napok

2018. május 6. vasárnap 16:00
Anyák napja

2018. május 26. szombat 10:00
Gyermeknap

2018. július 7. szombat
Falunap

2018. augusztus 31-szeptember 1.
Lesencéktől a Szent György-hegyen át 

a Balatonig Szüreti – Fesztivál

2018. szeptember 29. szombat 21:00
Szent Mihály napi búcsúi bál

2018. október 31. szerda 17:00
„Tök jó nap”

2018. december 6. csütörtök 16:00
Mikulás ünnepély

2018. december 15. szombat 15:00
Idősek Karácsonya

2018. december 28. péntek 15:00
Forraltbor-főző verseny

2018. december 31. hétfő 21:00
Szilveszteri bál
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