
Tisztelt raposkai polgárok,
újságunk olvasói!

Szeretettel köszöntöm Önöket ebben a
mindannyiunk számára gondterhelt idő-
szakban. 

A 2020. I. negyedév híranyagának meg-
fogalmazásakor ott lebeg előttem az egész
világot, és hazánkat is sújtó, szűkebb kör-
nyezetünket sem kímélő koronavírus által
okozott eddigi pusztítás. A kialakult világ-
járvány nem kíméli az emberi életeket, a
megszokott hétköznapi kapcsolatokat, és a
gazdaságot sem. Szörnyű pusztításról szól-
nak a tudósítások nap mint nap, továbbá ar-
ról a harcról, melyet a járvány megfékezé-
se érdekében tesznek országok vezetői, az
egészségügyben dolgozók, a lakosságot el-
látó szolgáltatók, és a helyi közösség tagjai
is. E kritikus helyzetben mindannyiunk irá-
nyában kötelező elvárások vannak úgy or-
szágos, mint helyi szinten annak érdeké-
ben, hogy a vírus terjedését minimalizál-
juk, s a veszteségeket a lehető legkisebb
mértékre csökkentsük.

Raposka Község Önkormányzata a felet-
tes szervek útmutatásai alapján folyamato-
san tájékoztatja a lakosságot szórólapokon,
plakátokon, és elektronikus úton a kapcsola-
tos teendőkről, és a követendő magatartás-
ról. Szoros az együttműködés a háziorvosi

szolgálattal, a közös önkormányzati hivatal-
lal, és a közétkeztetést biztosító kft-vel.

A rendkívüli helyzetben kiemelkedő
munkavégzéssel, és odaadással látja el napi
feladatait Kovácsné Ottó Krisztina alpol-
gármester, és Karácsonyi Alíz falugond-
nok, melyben segítségükre van Farkas
Antalné Teri is. Tevékenységük során gon-
doskodnak a lakosság információkkal tör-
ténő ellátásáról, az idősebb korosztállyal
telefonon történő kapcsolattartásról, a hi-
vatali munkavégzésből adódó teendők in-
tézéséről, az orvosi rendelő tisztán tartásá-
ról és fertőtlenítéséről, a háziorvossal és
személyzetével való szoros együttműkö-
désről, az előzetes lista alapján történő be-
vásárlások elvégzéséről, a gyógyszerek ki-
váltásáról, az igényelt ebédek kiszállításá-
ról, a szociális tűzifa kiosztásáról, a kultúr-
házi virágágyások gyomtalanításáról, és
egyéb keletkezett ügyek intézéséről.

Polgármesterként, és a helyi közösség
tagjai nevében mindhármuknak nagyon
köszönöm az odaadó munkavégzést, és
példamutató magatartást, melyet kérek,
hogy a jövőben is hasonló módon tegyenek
meg mindannyiunk érdekében.

Bevezető gondolataim után röviden is-
mertetem az önkormányzat I. negyedévi
munkáját.

A 2020-as év az előző évek időszakához

hasonlóan indult. A képviselő-testület az év
elejétől egy rendes, egy rendkívüli, egy kö-
zös testületi ülést tartott március 12.-vel be-
zárólag. Egy alkalommal került sor képvise-
lői megbeszélésre. Az ülések mindenkor ha-
tározatképesek voltak. A napirendi pontok a
kötelezően megtartandó, illetve az önkor-
mányzat ügymenetéhez szükséges témákat
tartalmazták. Színvonalasan zajlottak meg-
szokott rendezvényeink, így a XII. Vince-
nap, a hagyományőrző tollfosztás, a gyer-
mek-, és felnőtt farsang, a Nőnap, és a már-
cius 15-i megemlékezés a Hősök kertjében. 

Március közepétől az ismert tények hatá-
sára minden tervezett rendezvény elmarad
a tilalom feloldásáig, a helyzet normalizá-
lódásáig. 

Az előző időpontot megelőzően több ren-
dezvényen képviseltem településünket, így
a veszprémi és a tapolcai újévi köszöntőn, a
Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület köz-
gyűlésén, a tapolcai farsangon, a Tapolcán
tartott lakossági fórumon, a Szent György-
hegyi Napok első megbeszélésén, a
Magyar Falu Program tapolcai tanácskozá-
sán, a Vinum Vulcanum Borlovagrend
tisztújító közgyűlésén, a hegymagasi I.
Vince-napon, és ugyanott közös témát érin-
tő testületi ülésen.

A település történéseit illetően megren-
delésre került az új Opel Vivaro falubusz,
melyet a kereskedő év közepi szállítással
igazolt vissza. Nem látható azonban, hogy
az előzőekben leírtak mennyire lesznek
tarthatók a kialakult helyzet miatt (finan-
szírozási, és gyár leállási problémák).

A Veszprémi Közlekedési Felügyeletnél
levizsgáztatásra került a múlt év végén vá-
sárolt személygépkocsi utánfutó, így az
már minden feltételnek megfelel, részt ve-
het a közúti közlekedésben.

Több feladat elvégzésére is sor került,
így megtörtént a Fő u. 31. sz. alatti ingat-
lannál a sitt elszállítása, terep egyengetése,
és a kő összerakása.

Elvégzésre került a volt hulladékgyűjtő
udvarnál lévő tuják visszavágása, és a nye-
sedék elszállítása. A falugondnok önkéntes
segítőinkkel, Szentgyörgyi Ferencnével, és
Pető Ferencnével összetakarították a
Hősök kertjét. Köszönöm példaértékű
munkájukat. 

Folytatás a következő oldalon.
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Önkormányzati Hírek

A Fő u. 31. sz. alatti ingatlan a területrendezés után



A tollfosztás hagyományát ápolni igazi,
jóleső érzés a falubelieknek. Régen legtöbb-
ször a téli időszakban a gazdasszony által
meghívottak részvételével történt a tollfosz-
tás és csak lányok és asszonyok vehettek

részt, mert az összejöveteleken, amellett,
hogy a toll is „fosztódott”, a pikáns humor-
nak is „bővibe” voltak. Időnként megjelen-
tek a legények is, és felborították a rendet.
Az asszonyok rendre süteményt és pálinkás

teát is hoztak. A jókedv akkor is, mai is ga-
rantált. Hagyományőrző tollfosztással kö-
szöntötték a februárt Raposkán a dolgos
kezű asszonyok. Idén kacsatollat fosztottak,
miközben beszélgettek, zenét hallgattak, s
melletük a gyerekek tollból alkottak szebb-
nél szebb ajándékokat. Hoffman Szilvi
megsütötte Simonné Király Anna receptje
alapján az elmaradhatatlan köményes kiflit
és jó kis „fejbekólintós” vörösbort hozott
hozzá. Barka Ernőné Magdi sütivel és csá-
szárkörte likőrrel érkezett, Farkas Antalné
Teri sós muffinokat varázsolt, Szentgyörgyi
Panni néni isteni Lajcsi szeletet sütött.
Kozma-Bognár Niki egy hatalmas tál pogá-
csával állított be. Került még az asztalra más
ropogtatni való és trükkös fasírt is.
Nosztalgiáztunk, régi dalokat hallgattunk és
jókat beszélgettünk, miközben a gyerekek
jókedvűen alkottak. Jövőre meghívjuk a fér-
fiakat is, rakunk ki kártyaasztalokat, s szakí-
tunk azzal a hagyománnyal, hogy csak nők
vehetnek részt a tollfosztáson. 
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Folytatás az előző oldalról:
Ugyancsak a falugondnok közreműködé-

sével kiosztásra került 19 m3 szociális tűzifa. 
A volt kábel tv szolgáltató részéről el-

bontásra és elszállításra kerültek az orvosi
rendelőből a társaság tulajdonát képező
műszaki egységek, vezetékek, miután
2019. december 31.-el a szolgáltatás meg-
szűnt a gazdaságtalan üzemelés miatt.

Tisztelt raposkaiak!
Ezennel zárom 2020. I. negyedévi gon-

dolataimat. 

A kialakult járványügyi helyzet miatt ké-
rem mindannyiukat, vigyázzanak maguk-
ra, segítsék egymást, különösen a fiatalok
az idősebbeket.

Tartsák be a rendkívüli helyzetben hozott
szabályokat!

Országosan, és helyileg is a képviselő-
testületek munkája felfüggesztésre került,
így még nagyobb felelősség hárul a polgár-
mesterekre, akik egy személyben felelősek
döntéseikkel a településekért.

Az önkormányzati napi munka alaphely-
zetben a vírus elleni harcra korlátozódik.

Szakemberek előrejelzései szerint a jelen-
legi állapot súlyosbodásával kell számol-
nunk. Semmi nem lesz olyan, mint amit ez
idáig megszoktunk, kényelmetlen, meg-
szorító intézkedéseket, visszafogott közös-
ségi életet kell elviselnünk.

Bízom abban, hogy a helyzet néhány hó-
napon belül konszolidálódik, és újra kezd-
hetünk építkezni, átgondolva jövőképünket.

Kérem Önöket, vigyázzanak magukra!
Vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel:
Bolla Albert Antal polgármester

Önkormányzati Hírek

2020. január hétvégén megtartottuk a Vince napot, sok vendég-
gel, 26 féle bormintával, szakértő zsűrivel. Bolla Albert polgár-
mester úr köszöntötte a vendégeket, s a zsűri tagjait, Knolmajer
Ferencet, Knolmajerné Szigeti Gyöngyit, Ujvári Gézát, Borbély
Gyulát és Cséry Gergő plébánost. A bormustra előtt rövid ünnepi
műsort láthattak a jelenlévők, idén a Szigligeti Általános Iskola di-
ákjai adtak elő az alkalomhoz illő üveges táncot, felkészítő taná-
ruk Verő Katalin volt.  A négy diák közül Falati Kitti és Liliána
Raposkán élnek. A népitáncot követte a hagyományos vessző
szentelés, Cséry Gergő plébános 2020-ban is megáldotta a gazdák
szőlővesszőit, hogy bőséges termés legyen és szép borok szület-
hessenek idén is.  Az ünnepélyes ceremóniák után kezdődött a bor-
kóstoló, melynek karmestere Ifj. Barka Imre volt idén is.
Köszönjük a raposkai gazdáknak, hogy képviselték a falut és el-
hozták a tavalyi boraikat. Köszönet Barka Ernőné Magdinak,
Karácsonyi Aliznak és Farkas Antalné Terinek az előkészítő mun-
kák elvégzéséért, és a borbírálat során nyújtott segítségükért. Az ő
érdemük, hogy pikk-pakk minden a helyén volt, és zökkenőmen-
tesen bonyolódott a rendezvény. A vendégek örömére az este fo-
lyamán előkerült Krejczinger István és csodálatos harmonikája.

Ketten együtt pedig igazi mámoros nótás hangulatot varázsoltak a
raposkai Kultúrház nagytermébe. Estig tartott a mulatozás, már
csak egy kérdés maradt: teli lesz-e a pince?

A Szigligeti Általános Iskola diákjainak üveges tánca

Pillanatkép a raposkai tollfosztásról

Teli lesz vajon a pince?

Tollfosztóban voltam az este…



Elérkezett a farsang farka, február 28-án szombaton délután
15:00 órakor jelmezesek gyűltek össze a Kultúrház udvarán. A far-
sangi maskarás felvonulást a gyerekek nagyon élvezték, Szijártó
László még egy kézikocsit is elővarázsolt nekik, amivel élmény
volt az úton közlekedniük. A Kultúrházban zenés, táncos jelmez-
verseny kezdődött, a beöltözött résztvevők saját készítésű verssel
mutatkozhattak be a közönségnek. 

A legötletesebb jelmezesek oklevelet kaptak, de senki sem tá-
vozott üres kézzel, hiszen mindenki kapott egy kis meglepetés
csokit, aki részt vett a játékban és beöltözött. 

A maskarások után kiszeboszi szépségverseny kezdődött, mely-
nek lényege az volt, hogy csapatok alakultak, s mindenki választ-
hatott az alapanyagok közül, melyekből egy-egy kiszebábut készí-
tettek. Mindenki szabadon díszíthette, cicomázhatta a télűző ba-
nyákat, és a hat induló csapatból hármat választottak helyezettnek. 

Az eredményhirdetést követően a bábukat máglyára vetették és
hagyományosan elégették, utat engedve a tavasznak, búcsút
mondva a télnek. 

A délutáni programnak ezzel vége lett, készülődhetett mindenki az
esti jelmezes farsangi bálra. A bálon Balázs és Józsi énekelt. Ebben
az időszakban – báli szezon – sajnos több programot is erre az egy
estére szerveztek a környéken, ezért is lehetett, hogy csak kevesen
vettek részt a bálon. Köszönjük azoknak, akik eljöttek, és beöltöztek
és nem hagyták, hogy ez a hagyomány köddé váljon itt Raposkán.
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Kultúrházak 
éjjel-nappal – 

játszóház Raposkán

2020. február 15-én Raposka is csatlakozott az országos
"Kultúrházak éjjel nappal 2020" programsorozatokhoz és meg-
hosszabbított nyitvatartási időben szabadidős programot kínált a
lakosság részére. A délután és az este is a közösségi játékoké volt,
nem csekély mennyiségű társasjáték, sporteszköz és játék gyűlt
össze, melynek egy részét Raposka Község Önkormányzata biz-
tosította, másik részét a falubeliek ajánlották fel, melyet ezúton is
hálásan köszönünk. Nagy Sándorné Ildi hatalmas adag velős pirí-
tóst gyártott, ami már már vetekszik a raposkai lángossal. A cél el-
sősorban az volt, hogy a Kultúrházban a raposkai fiatalok is jól
érezzék magukat, s legyen alkalom, hogy össze tudjanak jönni kö-
zösen beszélgetni, játszani, szórakozni. 

Nagy Sándorné Ildi készíti a mennyei velős pirítóst

Kiszeboszik, felvonulás, farsangi bál – 
hagyományos télűző ünnepség Raposkán

Kiszeboszi szépségverseny csapatai és az elkészült
„modellek”

Zenés, vidám Nőnapot
tartottak Raposkán

A nőnapi műsor raposkai szereplői

Március 8-án – szokás szerint – színes műsorral várták Raposkán
a hölgyeket. A rendezvényt Bolla Albert polgármester nyitotta meg
ünnepi beszédével, majd Dékány Tibor énekelt népszerű operett
slágereket. A zenés műsorszám után fergeteges kabaréjelenetek kö-
vetkeztek Riba Tibor, Nagy Sándor, Ifj. Nagy Sándor, Nagy
Szabolcs, Hegedüs Dominik, Muzsi Szabolcs, Linter Martin,
Forika László és Borbély Balázs előadásában. A raposkai férfiak is-
mét bebizonyították, hogy aranyból van a szívük és megint bevál-
lalósak voltak, köszönjük a meglepetés műsort, ezúttal sem marad-
tak szárazon a szemek! A hangulat vidám volt, az est végén virág-
okkal köszöntötték a hölgyeket és egy finom nőnapi tortával ven-
dégelte meg Raposka Község Önkormányzata a jelenlévőket.



A fősorokban napjaink járványával kap-
csolatos kifejezés a megfejtés.

Vízszintes: 1. a járvány miatt több or-
szágban is elrendelt tilalom; 12. görög
abc utolsó betűje; 13. ismeretlen űrbeli
lény; 14. tagadószó; 15. névelő; 16. szó
végződés; 17. ritka ffinév; 19. Testnevelési
Főiskola; 21. Forsyte … angol filmsorozat;

23. járványhelyzettel foglalkozó szak-
mai bizottság; 26. Vas m-i település; 27.
IYN; 28. határozórag; 30. asztácium vegy-
jele; 32. Magyar Szabvány; 33. világjár-
vány; 37. régi magyar törzsfő, felkelés ve-
zetője; 39. személyét; 41. papíron rögzített;
42. Olaszország sportjele; 44. rangjelző;
46. gyümölcsíz; 47. ruténium vegyjele.

Függőleges: 1. napjaink járványos beteg-
sége; 2. számítástechnikai kifejezés; 3.hű-
sít; 4. fa része; 5. kötőanyag, csiriz; 6. is-
kola a diákok nyelvén; 7. e vár börtönében
raboskodott Monte Cristo; 8. meg se ….
(könnyűnek bizonyul); 9. órás egynemű
betűi; 10. jövőben történik; 11. klub egye-
de; 18. behálóz; 20. magasban népiesen;
22. Isaac …. orosz származású amerikai
író; 24. európai főváros; 25. nagyon fontos
személy (angol röv.); 29. húros hangszer;
31. övesállat; 34. … irae (harag napja); 35.
hazatérés röv.; 36. indiai város; 38. hon-
foglaló vezér; 40. hajó hátsó része; 43. ta-
gadószó; 45. fegyvert használ; 46. gyümöl-
csital. 

Beküldendő a vízszintes 1, 23, 33, és a
függőleges 1. sz. sorok megfejtése a
Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti
címre, vagy elektronikus levélben a
pmhiv.telehaz@raposka.hu e-mail címre. 
Beküldési határidő: 2020. június. 15. 
Nyertes díja: könyvutalvány. 
Előző rejtvény nyertese: Illés Lajosné,
Tapolca. 
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:
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Rövid megemlékezés, ünnepség 
a Hősök kertjében

Március 15-én – az ünneplők kisebb
csoportja gyűlt össze Raposkán a teme-
tőben, a Hősök kertjénél. Hoffman
Szilvia képviselő mondott rövid, meg-
ható beszédet, Kovács Lili és Vica fo-
kozták egy hazaszeretetről szóló dallal a
hazafias érzelmeket, majd Bolla Albert
polgármester és Kovácsné Ottó
Krisztina alpolgármester helyeztek el

koszorút az 1848-49-es szabadságharc
hőseinek tiszteletére. Az ünnep rövidsé-
gének oka a március elején kihirdetett
kormányhatározat volt a koronavírus
magyarországi megjelenésének vissza-
szorítása érdekében, mely szerint nem
javasolt 100 fő feletti rendezvények
megtartása. Köszönet minden megjelent
ünneplőnek, és a szereplőknek.

Ünnepi megemlékezés 
a raposkai temetőben

Keresztrejtvény


