
Nagy szeretettel köszöntöm olvasóinkat, és minden raposkai
polgárt 2020. év január elején, újságunk 2019. év IV. negyedévi
híranyagának megjelenése kapcsán.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően rövid tájékoztatást kí-
vánok adni az önkormányzat tevékenységéről, rendezvényeinkről,
és az egyéb érdekélődésre számot adó eseményekről, történésekről.

A 2019. esztendő IV. negyedévének legjelentősebb országos
eseménye volt az október 13-án megtartott helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választása. Településünkön is nagy
lakossági részvétel mellett, és fegyelmezetten zajlott le a választás.
A szavazatokat leadó választók eldöntötték, hogy az elkövetke-
zendő 5 évben az induló jelöltek közül mely személyekre bízzák a
település vezetését. A választás eredményeként polgármesternek
Bolla Albert Antal, képviselőknek Kovácsné Ottó Krisztina (al-
polgármester), Barka Ernőné, Hoffman Szilvia Veronika, és
Borbély Balázs került megválasztásra. Itt szeretnék köszönetet
mondani Varga Józsefnek és Forika Lászlónak, akik az elmúlt vá-
lasztási ciklusban képviselőként végzett munkájukkal segítették
településünk fejlődését.

Az új képviselő-testület alakuló ülésére október 25-én került sor.
Rátérve a választásokon túl történt önkormányzati munkákra, 4

alkalommal képviselő-testületi ülésre, míg háromszor képviselői
megbeszélésre került sor.

Jogszabályi előírásoknak megfelelően lakossági fórumot, és köz-
meghallgatást tartottunk szerény lakossági részvétel mellett, ahol a
falugondnok is beszámolt végzett munkájáról. Október 4-én tartot-
tuk az előző önkormányzati ciklus 5 évét értékelő képviselő-testü-
leti ülést, amely egyúttal a régi testület utolsó ülése is volt. Az érté-
kelés teljes tartalma előző lapszámunkban olvasható, melyből to-
vábbra is az a következtetés vonható le, hogy jó úton haladunk, és
az önkormányzat biztos anyagi háttérrel rendelkezik jövőbeli ter-
veinek megvalósításához. 

Átdolgozásra, és elfogadásra került a Helyi Esélyegyenlőségi
Program (HEP), amely szükséges különböző pályázataink bea-

dásához.
Az új falugondnoki busz beszerzésére benyújtott pályázatunka

11 millió Ft-ot nyertünk a Magyar Falu Programban. Az Opel
Vivaro típusú busz megrendelése a napokban megtörtént, leszállí-
tása az év első felében várható.

Az év végén 210ezer Ft értékben a falugondnoki buszhoz új
utánfutót vásároltunk, melynek forgalomba helyezése, és okmá-
nyainak intézése folyamatban van.

Megtörtént a régi játszótéri eszközök, játékok elbontása, és
újakkal való kiváltása közel 2,9millió Ft értékben, mely saját
pénzügyi forrásból került finanszírozásra. Az új játékok fémszer-
kezetűek, időtálló festéssel rendelkeznek, továbbá megfelelnek a
szabványok által előírt követelményeknek. A műszaki átadás, és
használatba vételi eljárás megtörtént, - a játszótér használható. Az
ünnepélyes átadásra későbbi időpontban került sor.

Eredményes pályázatról kaptunk értesítést, amikor a Tapolca,
Gyulakeszi, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Monostor-apáti,
Raposka, Zalahaláp települések közösen beadott pályázata az
EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése” címen
499.317.799.- Ft-ot nyert. A településünkre jutó rész mintegy 13
millió Ft, amit több év alatt különböző rendezvényekre, és a pá-
lyázatban meghatározott dolgokra fordíthatunk. A pontos részletek
kidolgozása folyamatban van.

A különböző történéseket illetően a Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal jegyzőjének, dr Németh Mária Anitának 2019.
december 31-el munkaviszonya megszűnt. Az állás betöltésére ki-
írt pályázatot dr. Iker Viktória, korábbi aljegyző nyerte el. Dr.
Németh Mária Anitának köszönjük a településünk érdekében vég-
zett munkáját, míg az új jegyzőnek, dr. Iker Viktóriának gratulá-
lunk kinevezéséhez, és jó együttműködést kérünk jövőbeli felada-
taink közös megoldásához.

A falugondnok novemberben továbbképzésen vett részt
Szombathelyen, melyet még további 6 alkalom, és azt követő vizs-
ga tesz teljessé 2020. első félévében.

A negyedév során több rendezvényen képviseltem településün-
ket, így részt vettem Veszprémben a polgármesterek egynapos
honvédelmi-,és igazgatási felkészítésén, Nemesvitán a Magyar
Falu Program 2019. évi értékelésén, a hegymagasi felújított
Szentháromság szobor, és a kisapáti felújított kultúrház átadásán. 

Folytatás a következő oldalon.

Raposka Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa2019. IV. negyedév XIII. évfolyam 4. szám

Önkormányzati Hírek

Az új képviselő-testület (jobbról-balra: Barka Ernőné,
képviselő; Kovácsné Ottó Krisztina, alpolgármester;

Bolla Albert, polgármester; Hoffman Szilvia, képviselő;
Borbély Balázs, képviselő)

Készül a Játszótér – terepmunka önkéntesekkel 
és képviselőkkel, 2019. december 3-án
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Folytatás az előző oldalról:
Részt vettem továbbá a lesenceistvándi felújított általános isko-

la átadási ünnepségén, Tapolca város önkormányzat képviselő-tes-
tületének alakuló ülésén, a Tapolcán rendezett Szociális Munka
Napján, a Hegyközség etyeki kirándulásán, és évet záró választ-
mányi ülésén.

A községgazdálkodást illetően megtörtént a negyedév utolsó
fűnyírása, a temető és Hősök kertje összetakarítása, a közterületek
virágágyásainak gyomtalanítása és ápolása, a száraz levelek ösz-
szegyűjtése a kultúrháznál, és a vízvételi helyeken a fagytalanítás.
A Fő u. 31. sz. alatt elbontásra került az utcafronti bástya, valamint
megtörtént a használható kövek kiválogatása.

A negyedév szokás szerint bővelkedett rendezvényekben, úgy a
Mikulás, az Idősek karácsonya, a forraltbor-főző verseny, és a szil-

veszteri bál vonatkozásában. A rendezvényekről elmondható,
hogy azok jól szervezettek, kellően előkészítettek, és szép számú
lakossági érdeklődés mellett zajlottak. Elsősorban köszönet illeti
az önkormányzat munkatársait, de természetesen köszönet illet
minden segítőt, részvevőt is.

Tisztelt Olvasó!
Ezzel zárom 2019. év IV. negyedévének híranyagát.
Az új képviselő-testület nevében mondhatom, hogy mindannyi-

an eskünkhöz híven a jövőben is Raposka érdekeit fogjuk szolgál-
ni, melyhez kérjük az Önök közreműködő, nélkülözhetetlen támo-
gatását.

2020. év elején kívánok Önöknek boldog újévet, jó erőt, egész-
séget!

Tisztelettel: Bolla Albert polgármester

Önkormányzati Hírek

Könyvtári program az újrahasznosítás jegyében
Az Országos Könyvtári Napok kereté-

ben a Könyvtárban halhattunk 2019. októ-
ber 2-án, délután 17:00 órai kezdettel re-
mek előadást Hoffman Szilviától, aki vide-
ókkal, képekkel illusztrálva mesélte el, ho-
gyan mentett meg tavaly egy fészekalja
cinkét, hogyan, milyen eszközökkel táplál-
ta a kis fiókákat míg megerősödtek és meg-
tanultak repülni. 

Megható és példaértékű Szilvi állatok
iránt érzett szeretete, tisztelete, melyet az
ifjúság nagy érdeklődéssel hallgatott. Nem
lehet elég korán kezdeni a gyerekeink ter-
mészet iránti szeretetre történő nevelését,
ez is jó alkalom volt arra, hogy konkrét pél-

dán keresztül láthassák azt, hogy mekkora
értéket képvisel környezetünk védelme. A
délután további részében az előadás témá-
jához kapcsolódva újrahasznosított anya-
gokból készítettünk madáretetőket. A
résztvevők feladata az volt, hogy otthonról
kidobásra szánt műanyag edényt, pet pa-
lackot hozzanak az etető elkészítéséhez. A
többi eszközt az önkormányzat biztosítot-
ta. Az elkészült madáretetőkbe mindenki
kapott egy kis adag madáreleséget is, hogy
rögtön ki is tudják helyezni az alkotást a
gyerekek otthon. Az Országos Könyvtári
Napok témája idén a környezetvédelem
volt, jövőre is érdemes csatlakozni, hiszen

sok színes programot lehet szervezni nem
csak a legkisebbeknek, hanem az idősebb
generációnak is. -KOK-

Idén először Raposka is csatakozott a
Codeweek elnevezésű nemzetközi prog-
ramhoz. A magyarul Kódolás hete elneve-
zésű eseménysorozat 2019. október 5-20-
ig tartott idén, ez volt az a két hét, amikor
világszerte sokan dolgoztak azért, hogy
minél többen kipróbálhassák a programo-
zás alapjait, bepillantást nyerhessek a prog-

ramozók mindennapjaiba, munkájukba és
abba, hogyan hat a digitalizáció és az in-
formatika a mindennapi életünkre! Önkén-
tes alapon lehetett csatlakozni, saját szerve-
zésű programokkal. Raposkán minden fel-
tétel adott volt a kapcsolódáshoz, a DJP
Ponton ugyanis megfelelő eszközök állnak
rendelkezésre, ezért közös online társasjá-

tékot hirdettünk 2019. október 19-én,
szombaton délután öt órakor a faluban élők
számára, mely a kódolás alapjait ismertette
meg a résztvevőkkel. A kiválasztott játék –
a Codycolor - szabályai egyszerűek: 1-100
játékos tud egyszerre versenyezni, még-
hozzá egy sakktábla jellegű pályán, ahol
minden mező színes és összesen 3 szín

van. A feladat az, hogy a sakktábla szé-
lére bárhová lerakott kis robot minél
hosszabb ideig maradjon a táblán.
Ebben a színes mezők igazítanak el, hi-
szen ha szürke mezőre lépünk, akkor
egyenesen megy a robot, sárga mezők
esetében jobbra, a pirosaknál pedig bal-
ra fordul. Mivel minden játék más szín-
kiosztással kezdődik, a Codycolor meg-
unhatatlan. A faluban élő általános isko-
lások kaptak az alkalmon és beneveztek
a programba, ezúton is gratulálunk
Falati Barnabásnak és Kovács Vicának,
akik nyertesként kerültek ki a játékból.
Sor került még egy rövid kvízre is, a
Kahoot! alkalmazás segítségével, és
minden résztvevőnek járt stílusosan egy
3Bit csoki.

-KOK-

Hoffman Szilvia tartott lebilincselő
előadást a madarak védelméről

A gyerekek körében nagy sikert aratott az online társasjáték

Kódolás hete – online társasjáték a könyvtárban
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Tökfaragás és halloween – egy kicsit másképp
Idén különlegesre sikerült tököket készí-

tettek a résztvevők az október 26-án 16:00
órakor kezdődött Tök jó napon. Kozma
Bognár Niki és Rudolf Marcsi áldozatos
előkészítő munkájának köszönhetően két
héttel a rendezvényt megelőzően lufik és
újságpapír segítségével papírmasé techni-
kával alkottak alapanyagot a tökfaragás-
hoz. Akik eljöttek, szike segítségével farag-
hatták ki a lámpások arcát, majd az udva-
ron akril festékszóróval be is festhették na-
rancssárgára. Az elkészült művek megszó-
lalásig hasonlítottak az igazira, led mécse-
sekkel pislákoltak sorban a lépcsőn. Nagy
előnye a papírmasé töknek, hogy megőriz-
hető, jövőre újra elővehető, hiszen nem
megy tönkre. A kézműves foglalkozás so-
rán egy másik meglepetést is gyárthattak a

jelenlévők, lufiból és lisztből készítettek
halloween témájú stresszlabdákat. A prog-
ram első része után a résztvevők által ho-
zott ijesztő sütiket kóstolhattuk meg, illetve
a ködös, nyirkos időre való tekintettel nem
raktunk tüzet, hanem grillsütők felett mály-
vacukorkát piríthattak maguknak a résztve-
vők. Egy rövid vetítésre is sor került, sza-
badtéri moziban, pattogatott kukoricával a
kézben néztek bele a gyerekek egy ismert,
a program témájához kapcsolódó rajzfilm-
be. Sajnos az időjárás ködös hidegre for-

dult, s a fűtési szezon miatt a kinti prog-
ramnak hamar véget kellett vetni. Mire be-
sötétedett, a gyerekek a faluban egy inter-
netes applikáció segítségével felkereshet-
ték azokat a házakat, ahol kipróbálhatták a
„csokit vagy csalunk” játékot. A beszerve-
zett raposkai családok nagy örömmel látták
vendégül a kis beöltözött csokivadászokat,
akik hol verset mondtak, hol hangos ének-
szóval „harcolták” ki maguknak az édessé-
get. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen
módon segítette a rendezvényt.         -KOK-

Karácsonyi
kézműves 
kerámia 
szakkör

Nyáron vendégünk volt Gaálné Kapás
Krisztina keramikus, akivel egyszerű tech-
nikákkal alkottunk csodálatos dísztárgya-
kat agyagból. Aki akkor lemaradt, vagy
kedvet kapott, és szeretett volna egyedi
ajándékot készíteni karácsonyra, velünk
tarthatott 2019. november 14-én, csütörtö-
kön 17:00 órakor, Raposkán a Kultúrház
nagytermében, ahol ismét lehetett alkotni
szebbnél szebb agyagtárgyakat. Részvételi
díj fejében mázas, kiégetett saját készítésű
ünnepi ajándékok készültek.            -KOK-

A választások lezajlását követően 2019.
november 15-én, az új képviselő-testület
tagjai párbeszédre invitálták a faluban élő fi-
atalságot. Tették ezt azért, mert egyértelmű
jelzéseket kaptak tőlük arról, hogy a faluban
a fiatalok számára szükség lenne egy klub-
helyiségre, ahová időnként össze tudnának
gyűlni. A megbeszélésre a szervezők süti-
vel, forró itallal és zsíros kenyérrel várták a
fiatalságot, és az érdeklődőket. Mintegy 20
fő gyűlt össze a Kultúrház nagytermében,
ahol Kovácsné Ottó Krisztina alpolgármes-
ter és Hoffman Szilvia képviselő köszöntöt-
te a megjelenteket. Az este folyamán a fiata-
lok azon igényére próbáltak közösen megol-
dást keresni, hogy hetente egy, vagy két al-
kalommal, esti órákban, milyen lehetőséget
tudna biztosítani az önkormányzat, hogy
kulturált keretek között közösségi életet tud-
janak élni (ifjúsági klub).

A Kultúrház, közösségi színtér, az ön-
kormányzat azon kötelező feladatát hiva-
tott szolgálni, ami a közművelődéssel kap-

csolatos rendezvényeket, kulturális progra-
mokat, kézműves, hagyományőrző foglal-
kozásokat, ismeretterjesztést, sportfoglal-
kozásokat, illetve a különböző korosztály-
oknak szóló közösségi programokat jelen-
ti, szervezett formában, a hatályos jogsza-
bályoknak megfelelő módon. A
Kultúrházat az önkormányzat saját prog-
ramjain túl kiadhatja bérbe, melynek felté-
telei szabályzatban rögzítettek. 

Az ifjúsági klub működtetése felvet több
olyan kérdést is, ami nehezen kezelhető, il-
letve bizonyos kompromisszumokat kíván.
(pl. nincs alkalmazottja az önkormányzat-
nak, aki működtetné az esti órákban, a he-
lyet tisztán kellene tartani, a szomszédban
élőket nem zavaró módon lehetne szóra-
kozni, 18 év alatti személyek nem fo-
gyaszthatnak alkoholt). A képviselők azon
az állasponton voltak, hogy a jövőben
megpróbálnak kitalálni egy elfogadható
megoldást a fentiek alapján.

Folytatás a következő oldalon.

Papírmasé tök készítés és mályvacukor sütögetés a Tök jó napon

Éva néni is velünk alkotott 
– a kerámia készítést minden 

korosztály szereti

Ifjúsági fórum Raposkán
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Utazó digitális élményközpont
Raposkán

2019. november 28-án, délután 15:00
órától örömmel fogadtuk az utazó digitális
élményközpontot és a két igen kedves elő-
adót, akik a DJP Pont Hálózat keretében -
országjáró körútjukon Raposkára is elláto-
gattak. Köszönjük nekik ezt a délutánt,
hogy a felnőtteknek és gyerekeknek is
egyaránt készségesen, barátságosan, nagy

türelemmel mutatták meg a digitális esz-
közparkot. Nyomtattunk műanyag kutyust,
labradort (az alapanyag teljesen természet-
barát, kukoricakeményítőből készül, valaki
meg is kóstolta...), kipróbáltuk a virtuális
szemüveget, színes lego alkatrészeket osz-
tályozott nekünk egy beprogramozott legó-
robot, röptethettünk drónt, okostelefonon
keresztül és egy-két érdekességgel is talál-
kozhattunk a programon. A klubszobában
berendezett felnőttmegőrzőben „Offline
szülő, online gyerek” címmel tartott
Tóthné File Edina – a DJP Hálózat Közép-
Dunántúli Régió vezetője hasznos előadást
az érdeklődőknek. A Digitális Médiamű-
veltség Szülőknek programból kiválasztott
téma, amit kibontottunk, nagyon aktuális
volt, és gyakorlati szempontból is nyújtott
támogatást nekünk, szülőknek. A digitali-
záció egy megállíthatatlan folyamat, de
fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a
valódi és a virtuális világ között. A szülők-
nek tudatosan és támogató módon kell je-
len lenni gyermekük digitális fejlődési sza-
kaszaiban. Az előadás és a program telje-
sen ingyenes volt, köszönjük azoknak, akik
részt vettek a rendezvényen.            -KOK-

Felnőttek és gyerekek is érkeztek,
hogy megcsodálják, kipróbálják 
a legújabb digitális vívmányokat

Folytatás az előző oldalról:
Sokat jelent az is, hogy a kommunikáció

kölcsönösen nyílt és személyes módon tör-
ténjen a továbbiakban, ezért ha a témával
kapcsolatban építő jellegű ötlete, kérése,
kérdése van bárkinek, tisztelettel megkér-
jük, hogy személyesen mondja el, hívja fel
a figyelmünket rá. 

Az önkormányzat jelenleg nem szándé-
kozik szórakozó- és vendéglátóhelyként
üzemeltetni a Kultúrházat, ezért a fiatalok-
nak nyitvatartási időben, illetve meghatá-
rozott programok esetén ettől eltérő idő-
pontban biztosítja továbbra is a lehetősé-
get, hogy eljöjjenek és részt vegyenek rajt,
közösségi életet éljenek. A rendezvény-
naptárban megjelölt rendezvényeken túl
számíthatnak rá, hogy az ő korosztályuk-
nak szóló programokat is szervezünk idén. 

2020-től havi rendszerességgel mozi-
klub (könyvtármozi) működését tervez-
zük, amelynek szervezése, ügyintézése fo-
lyamatban van, februárban tervezzük az
első előadást. A moziklubban kiváló régi
és új magyar filmeket vetítünk majd, és az
előadások után lehetőség lesz egy kis be-
szélgetésre, sütizésre. -KOK-

Ifjúsági fórum
Raposkán

Télapó itt járt – választhatott magának csizmát
Eljött a december, a gyerekek alig várták

a Télapót. A program előtti héten Télapó
csizma szépségversenyen lehetett részt
venni az érdeklődő, jó kézügyességgel és
fantáziával megáldott jelentkezőknek.
Sokan neveztek a versenyre, a kész műve-
ket miután a határidőre eljuttatták a Könyv-
tárba, felkerült a fényképük a Raposka la-
kói Facebook csoportba, ahol szavazni le-
hetett a legjobban sikerült alkotásokra.  A
Mikulás ünnepség szombaton délután
16:00 órakor kezdődött. Idén a raposkai
Szentgyörgyi Ferenc vállalta, hogy piros ál-
ruhát ölt és hófehér szakállt „növeszt”.
Mielőtt betoppant volna jól teletömött put-
tonyával, Kozma-Bognár Nikoletta, Rudolf
Mária, Hoffman Szilvia, Kovács Vica és
Lili és Kovácsné Ottó Kriszta a Jégvarázs
című népszerű mese betétdalának videók-
lipjét varázsolták a gyerekek elé – uv fé-
nyekben pompázó sötét színházzal. Utána
megérkezett Feri, a kedves mikulás, akinek
a gyerekek bátran mondtak verset, s fakad-
tak dalra, mikor szólította őket. Bolla Edit,
Barka Ernőné és Farkas Antalné zsűrizte
személyesen a csizmakiállítás darabjait, s a
Mikulás segítségével adták át a helyezett-
nek a nyereményeket és az oklevelet. A ren-
dezvényre sokan eljöttek, ezúton is köszön-
jük a részvételt!       -KOK-

A jóságos Mikulás (Szentgyörgyi Ferenc) és 
a csomagra váró apró énekes
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Első próbálkozásképpen 2019. december 22-én vasárnap kö-
zös karácsonyozásra hívtuk a falu lakóit. Aznap estére nagyon
erős hideg szeles és esős idő kerekedett, ezért is lehetett, hogy
a programra csak kevesen jutottak el. Advent negyedik vasár-
napján meggyújtottuk közösen a Kultúrházban elhelyezett ko-
szorún mind a négy gyertyát, karácsonyi dalokat énekelget-
tünk, mindenki hozott egy kis harapnivalót és itókát (Török

Kinga házi karamell likőrje verhetetlen volt! –a szerk.). A kö-
tetlen beszélgetés és együttlét a karácsonyra hangolódáshoz
nagyon jól jött. Terveink szerint a következő évben is meg-
hívjuk a falu lakóit egy hasonló alkalomra egy kis program-
mal, műsorral – a résztvevőket a szervezésbe, előkészületekbe
bevonva.  

-KOK-

Karácsonyi ünnep a 60 év felettiekkel

Mindenki karácsonya

Idén ismét összeforrtak a szívek, az ízek a raposkai forrlatbor-
főző versenyen. Tíz csapat indult: Kultúrszomszédok,
Hegymagasi zsiványok, Öribarik, Varacskosok, Fahéj,
Borralók, Hegymagasi suhancok, Albi angyalai, a Raposkai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Finn Barátok. Köszönjük,
hogy elhozták csapataikat és a remekművekkel felmelegítették
az amúgy igen szélfútta vendégsereg szívét-lelkét. Jó kis ver-

seny volt, Ujvári Géza, a zsűri elnöke adta át nyertes csapa-
toknak járó oklevelet, akik vörösbor kategóriában a Raposkai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, fehérbor kategóriában pedig a
Hegymagasi Zsiványok voltak. Járt egy emléklap a
Hegymagasi Suhancoknak is, akik a legifjabb versenyzők vol-
tak a mezőnyben. Jövőre is szeretettel várunk mindenkit!

-KOK-

Forraltborok versenye Raposkán

Egy héttel a Mikulás ünnepség után tar-
tották meg Raposkán az Idősek karácsonya
című programot. Bolla Albert polgármester
köszöntötte a rendezvényre érkezőket, s rö-
viden összefoglalta 2019. év eseményeit,
eredményeit.  A karácsonyi műsort egy vi-
dám alkalomhoz illő tánccal nyitották meg
Ángyán Katalin, Hoffman Szilvia, Kozma-
Bognár Nikoletta, Kocsor Renáta, Nagy
Sándorné, Rudolf Mária és Kovácsné Ottó
Krisztina közreműködésével. A táncos pro-
dukciót a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola
tanárainak és diákjainak minikoncertje kö-
vette. Harsonán és furulyán Haga Kálmánt
hallhattuk, zongorán játszott Takácsné
Németh Magdolna és Kovács Lili, aki test-
vérével, Kovács Vicával karácsonyi dalo-
kat is énekelt. 

A komolyzenei egyveleg után „Az első
szerelem” című színdarabot láthatták a je-
lenlévők Hoffman Szilvia, Rudolf Mária,
Kozma-Bognár Nikoletta, Riba Tibor,
Kovács Lili és Kovács Vica és Kovácsné
Ottó Krisztina – magyar hangja Riba Tibor
- főszereplésével. A zenés műsorszám kü-
lönlegessége volt, hogy a párbeszédeket
előre felvették, és uv lámpák segítségével
megvilágítva, fehéren tündököltek a sze-
replők a teljes sötétségben, felidézve ezzel

a fekete-fehér filmek világát, miközben a
régi idők nosztalgikus slágerei csendültek
fel. A 60 év feletti vendégek megajándéko-
zása előtt, utolsó számként a szereplőkből
álló vegyeskar dalolta el a Hallelujah című
dalt, magyarul. Az ünneplést egy jó hangu-
latú finom vacsora zárta, melyet Barka
Ernőné Magdi és Farkas Antalné Teri vará-

zsolt az ünnepeltek részére. A falubuszt
igénylő vendégek rendezvényre történő el-
juttatásában és az előkészületekben is sokat
segített Karácsonyi Aliz falugondnok.
Köszönet a szereplőknek, szervezőknek és
mindenkinek, aki áldozatos segítségével
hozzájárult a rendezvény sikeréhez! 

-KOK-

Népes közönség csodálta a műsort

December utolsó keddi estéjén kilenc óra után gyülekeztek
Raposkán a vendégek. Borbély Balázs és Varga Józsi szil-
veszteri muzsikájukkal remek hangulatot teremtettek, az előző
nap – önkéntes segítőkkel feldíszített nagyteremben. Éjfélkor
ünnepélyesen köszöntöttük az Új Évet, majd Nagy Szabolcs

és Hegedüs Dominik tűzijáték bemutatót szerveztek a focipá-
lyán. Ezúton is köszönjük nekik, szuper látványosra sikerült!
Miután az ünneplő tömeg ismét elfoglalta helyét, tombolasor-
solás kezdődött, Kovácsné Ottó Krisztina kultúros vezetésé-
vel. A szilveszteri bál hajnalig tartott. -KOK-

Búcsú 2019-től



A fősorokban Oscar Wilde ír költő, író hí-
res mondása a megfejtés.

Vízszintes: 1. a mondás 1. része; 13.
nyugtalanít; 14. Muhammad … (amerikai
ökölvívó); 15. hírül ad; 16. értékesítés; 18.
arról a helyről; 20. e nap; 21. szolmizációs
hang, 22. tetőt készít; 24. helyrag; 25. va-
dul tombol; 26. művészet (latin); 27. arra
dobó; 29. személyes névmás; 31. isme; 33.
rizs (román); 34. gyakorító képző; 36. sze-
mélyével; 38. rangjelző; 39. névelő; 40.
rossz előjel; 41. szétporcióz; 43. skandináv
mitológia istene; 45. menyasszony; 46. kö-
vetkezmény kiváltója.
Függőleges: 1. a mondás 3. része; 2. du-
nántúli megye; 3. egyszerűsített vállalko-
zói adó; 4. szárnyas törzse; 5. vonós hang-
szer; 6. helyrag; 7. csomót kibontó; 8. fáj-
dalom; 9. ritka női név; 10. Tunézia terüle-
tén élt nép; 11. átnyújt; 12. férfinév; 17.
azonos mássalhangzók; 19. a mondás 2.
része; 23. oson egynemű betűi; 25. határo-
zat, törvény; 28. erdélyi város lakója; 30.
Fekete István gólyája; 32. Natália becézve;

35. légi (angol); 37. lengyel légitársaság;
42. zárthelyi; 43. babasírás; 44. nyomaté-
kosító szó.

Beküldendő a vízszintes 1,  a függőleges
1; és 19. sz. sorok megfejtése a Teleház

8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre,
vagy ugyanott személyesen is leadható.
Beküldési határidő: 2020. márc. 15.
Nyertes díja: könyvutalvány. Előző rejt-
vény nyertese: Farkas Antalné, Raposka.
Rejtvényt készítette: Bolla Albertné
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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 Raposkára
kihelyezett ügyfélfogadása: 
minden csütörtökön 8:30-11:30-ig
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. Iker Viktória
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, péntek: 8.00-12.00
Könyvtár - Kultúrház - DJP Pont (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: Karácsonyi Alíz 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: Némethné Kovács Tünde 
Tel.: 70/509-8741
e-mail: kovacs.tunde@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.: 87/511-082
vagy 87/511-092
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: Fekete Krisztián c. r. törm. Tel:
30/946-2868. Ügyfélfogadás Raposkán minden hónap
harmadik csütörtökén 10.00-12.00 óráig.

Megjelenik 120 példányban.
Felelős kiadó: Bolla Albert 

Kiadó: Raposka Község Önkormányzata
Szerkesztette: Kovácsné Ottó Krisztina
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• Információk •

2020. január 25. szombat 17:30    
Vince napi bormustra 
2020. február 1. szombat 16:00  
Hagyományőrző tollfosztó délután
2020. február 22. szombat 15:00 és 21:00 
Hagyományőrző téltemetés farsangi mu-
latsággal
2020. március 8. vasárnap 17:00     
Nemzetközi Nőnap
2020. március 15. vasárnap 15:00    
Nemzeti ünnep
2020. április 20-26. hétfő-vasárnap   
XXVIII. Szent György-hegyi Napok
2020. május 3. vasárnap 16:00   

Anyák napja
2020. május 31. vasárnap 
Gyermeknap
2020. július 18. szombat 
Falunap
2020. augusztus 20. csütörtök  16:00
Nemzeti ünnep, megemlékezés
2020. szeptember 4-5. péntek, szombat
XXV. Lesencéktől a Balatonig Egyesület
hagyományőrző szüreti fesztivál, Lesen-
cetomaj
2020. szeptember 26. szombat 21:00
Szent Mihály napi búcsú
2020. november 14. szombat 16:00   

Márton nap 
2020. december 5. szombat 16:00  
Mikulás ünnepély
2020. december 19. szombat 15:00     
Idősek karácsonya
2020. december 20. vasárnap 17:00
Mindenki karácsonya
2020. december 26. szombat 15:00   
Forraltbor-főző verseny
2020. december 31. csütörtök 21:00
Szilveszteri bál

Az időpont változás jogát fenntartjuk!
Raposka Község Önkormányzata

Bővebb információ: www.raposka.hu

Rendezvénynaptár

Keresztrejtvény


