
Tisztelettel köszöntöm újságunk minden olva-
sóját.

A már megszokott módon kívánok tájékozta-
tást adni a II. negyedév önkormányzati munká-
járól, a települést érintő történésekről, esemé-
nyekről.

A képviselő-testület a negyedév során 4 alka-
lommal ülésezett, melynek során 2 rendes, 1
közös, és 1 rendkívüli ülés került megtartásra. A
napirendi pontok fontos témaköröket érintettek,
melyekben meghoztuk a szükséges döntéseket.

Az előzőekből adódóan tárgyaltuk és elfo-
gadtuk a Tapolcai Közös Önkormányzati Hiva-
tal 2013. évi költségvetésének véglegesítéséről és
a pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendeletet,
ugyanezt tettük Raposka vonatkozásában is.

Elfogadásra került a 058/60 hrsz. ingatlan
adás-vételi szerződése, mely értelmében az
önkormányzat 3millió Ft vételárhoz jutott, amit
a vevők a folyószámlára átutaltak.

Döntöttünk egy önjáró fűnyíró traktor (Hus-
quarna LT-154 típus) vásárlásáról 537.500,- Ft
értékben, melynek átadása és beüzemelése júni-
us 27.-én megtörtént. A régóta tervezett gép
beszerzése megkönnyíti és gyorsítja a fűkaszá-
lást.

Megalkottuk a helyi kitüntetési rendeletünket.

Döntés született a Tapolca Környéki Önkor-
mányzati Társulásból való kiválásra, miután
abban jelentéktelen témakörökben vagyunk érin-
tettek. A feladatokat Tapolca várossal összhang-
ban kívánjuk megoldani 2015. január 1.-től.

Foglalkoztunk a Hegymagas-Raposka Beru-
házó Viziközmű Társulat hiteltartozásának átvál-
lalásával, miután a megszűnt társulás követelé-
sét és tartozását a jogszabály szerint a tulajdonos
önkormányzatoknak kell átadni. A 3.296.659.- Ft
hitel, és 259.750.-Ft kamatból 999.217.-Ft hitel
és 78.730.-Ft kamat átvállalása jelentkezik tele-
pülésünk vonatkozásában. A különbözet Hegy-
magas települést terheli. A társulás megszűnésé-
vel kapcsolatos jogi ügymenetek hamarosan
befejeződnek, és megtörténik a különböző kimu-
tatások önkormányzatok részére való átadása, így
hamarosan a már elkészült új postai utalványo-
kon lehet a lakosság részéről a törlesztéseket ren-
dezni. 

Folytatva a negyedév történéseit, április 6.-án
országgyűlési képviselő-választás volt, melynek
eredményeként Lasztovicza Jenő úr került tér-
ségünkben ismételten megválasztásra. Gratulá-
lunk megválasztásához. Az Európai Parlamenti
képviselőkre május 25.-én adtuk le voksunkat.
Településünkön mindkét alkalommal rendben és
fegyelmezetten zajlottak le a választások. Itt
köszönöm meg a Választási Bizottság elnökének
és tagjainak munkáját.

Több különféle ülésen, rendezvényen vettem
részt, így a hegyközségi-,és társulási tanácsülé-
seken, a diszeli gyepűtipráson, és a településün-
ket érintő hosszutávú projektötletek összegyűj-
tésének rendezvényén.

A temetőben lévő Hősök sírkertjének megújí-
tására benyújtott pályázatunkkal 1.200.000 Ft
vissza nem térítendő, előfinanszírozott támoga-
tást nyertünk, így váratóan a szerződéskötés után
hamarosan elkezdődhetnek a tervezett munkák.
Az elnyert támogatás 300.000.-Ft-tal kevesebb a
kért összegnél, így annak pótlására esetleg anya-
gi támogatás gyűjtése és társadalmi munka szer-
vezése jöhet szóba. A képviselő-testület tagjai
tiszteletdíjukból összességében 80.000.-Ft-tal

járultak a pályázat megvalósulásának sikeressé-
géhez.

Földmérő által kitűzésre és átadás- átvételre
került a hegyen lévő 267 hrsz. út vitatott szaka-
sza az érintett tulajdonosok jelenléte mellett.
(Töreky-féle pincétől a Lámpás kereszt felé veze-
tő út.)

E negyedév rendezvényeit nézve jól sikerült
Szent György-hegyi Napok programjait tudhat-
juk magunk mögött. Köszönet a segítőknek és a
borosgazdáknak.

Jól sikerült a gyermeknapi rendezvény is, ahol
sok újdonsággal ismerkedhettek meg a résztve-
vő gyermekek. 

Az Ivó-napi rendezvényre a hölgyek színvo-
nalas műsorral készültek a megjelenteknek, kár,
hogy azon az ünnepelt férfitársaim közül keve-
sen vettek részt. Akik ott voltunk, jól éreztük
magunkat. Köszönetemet fejezem ki minden
hölgy szereplőnek, akik műsorszámukkal szí-
nessé tették a rendezvényt.

A település-üzemeltetéssel kapcsolatosan foly-
tak a fűnyírási munkák, a hegyi utak benőtt ága-
inak gallyazása, padok-, játszótéri játékok lefes-
tése, a Fő utca szegélyének zúzalékkal történő
javítása, és a temetőben az orgonasövény visz-
szavágása.

Tisztelt raposkai polgárok, 
Kedves olvasó!
Szeretném felhívni figyelmüket a 2014. júli-

us 26.-án tartandó falunapi rendezvényünkre. Az
előző negyedévi újságunkban már jeleztem, hogy
Ebenheim partnertelepülésünk meghívásunkra
részt vesz a falunapi ünnepségünkön. A közel-
múltban kapott visszajelzés alapján 29 fő érke-
zését várjuk. A vendégek 2014.07.25-28 között
tartózkodnak Raposkán. A szükséges előkészü-
letek és szervezések folyamatban vannak, így
minden feltétel adott a vendégek fogadására, és
a falunap lebonyolítására.

Kérem, hogy segítsék programjainkat, vegye-
nek azokon részt, s fogadjuk szeretettel itt tar-
tózkodó ebenheimi barátainkat.

Tisztelettel:                         Bolla Albert
polgármester
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Önkormányzati Hírek

Az új fűnyírótraktor beüzemelése

Felhívás!
Az idei évben emlékezünk az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára.

Ebből az alkalomból szeretnénk egy kiállítással megemlékezni a háborúban elesett
katonákról. Kérünk mindenkit, aki valamilyen tárgyi emlékkel (pl.: levél, fotó, ru-
házat, egyéb) rendelkezik, szíveskedjen eljuttatni a Teleházba. A kiállítás megren-
dezése után a leadott tárgyakat mindenki sértetlenül visszakapja. Segítségüket kö-
szönjük! Raposka Község Önkormányzata
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Az idei évben XXII. alkalommal került sor a
„Szent György-hegyi Napok” rendezvényére. 

Ennek a programnak hagyománnyá vált a for-
gatókönyve, ekkor kerül sor a tavalyi bortermés
megmérettetésére, az ünnepélyes díjátadásra, és
a Szent György-hegyi bortúrákra Raposka, Kisa-
páti és Hegymagas községekben. A szombati

Szent Mihály borútra a vártnál kevesebb vendég
érkezett a reggeli szakadó eső miatt. A résztve-
vők a polgármesteri köszöntő után reggeli foga-
dáson vettek részt, majd elindult a menet a Szent
György-kúthoz, hogy megkóstolja a „sárkány
vérét”.  Borutat fogadó gazdák: Gyurácz Lajos,
Barka Imre, Újvári Géza, Simon László, Vecsei

János, Pethő Ferenc.  Az idei évben ismét Krejc-
zinger István harmonikázott. A záró program a
Kultúrházban zajlott, ahol a megfáradt vándoro-
kat ízletes lakoma fogadta. Az ebédet Bene
Károly diszeli vendéglős készítette, mindenki
saját ízlése szerint választhatott a többféle fogás-
ból álló ételekből.  PK

XXII. Szent György-hegyi Napok

A Tapolcán működő Területi Vöröskereszt-
tel vettük fel a kapcsolatot, és ennek az
együttműködésnek köszönhetően kerülhetett
sor Raposkán két rendezvényre is. Az első-
re áprilisban, amikor véradásra nyílt lehe-
tőség a Kultúrházban.     

„Adj vért, és ments meg 3 életet!”- hangzik

a jól ismert szlogen. A biztonságos hazai vér-
ellátáshoz évente 500 ezer egység vérre van
szükség, amelyhez közel félmillió embertár-
sunk önkéntes véradása szükséges. A Magyar
Vöröskereszt éves szinten 450-460 ezer donort
mozgósít. Sajnos Raposkán kevesen adtak
vért, de reméljük, hogy leg-

közelebb már sokan
összeszedik a bátor-
ságukat és eljönnek
életet menteni.  Ön-
zetlen véradóink:
Peszleg Róbert, Án-
gyán Imre és Petrétei
Krisztina. Köszön-
jük!                                                                     

Második alkalom-
mal Szabó Sándor

tapolcai önkéntes tartott előadást a raposkai fia-
taloknak a véradás szervezéséről, a véradók
mozgósításáról, az Országos Vérellátó Szol-
gálat működéséről. Az előadáson igen nagy lét-
számmal jelentek meg fiataljaink.

Petrétei Krisztina

Adj vért, életet adsz!

Helyi nyugdíjasaink aktív mindennapjai-
kat színesítette a 2014. június 18-ra szer-
vezett program, melynek során újra felke-
restük a már jól bevált Vulkán fürdőt Cell-
dömölkön. 

A kis csapat egy élmény dús délutánban része-
sült. Kipróbálhatták a fürdő élmény-medencéit,
és nem csak egészséges, de vidám perceket élhet-
tek át a vállalkozó szellemű kirándulók: Csiz-
madia Imréné, Németh Imre, Czanka Rudolf és
felesége Erika. PK

Vulkanikus élmények

Érkezés a Szent György-kúthozId. Barka Imre nótaszóval fogadta a vendégeket

Fürdőzés közben Czanka Rudolf és
felesége Erika néni

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni Dr.

Karasszon Diánának és Dr. Toldi-

Schedel Emilnek a támogatásukat. A he-

lyi könyvtár számára már több alkalom-

mal ajánlottak fel könyveket és folyóira-

tokat. 

Raposka Község Önkormányzata

Véradás közben Ifjú, leendő önkéntesek az előadáson

Az idei húsvét is a hagyományőrzés jegyében telt el. 
A Teleházban összegyűlt gyerekeknek módjukban állt megismerni a

hagyományos húsvéti szokásokat egy játékos verseny keretében. Lehető-
ség nyílt megismerni, hogyan kell a tojást vöröshagyma-héjban megfes-
teni, és ők is készíthettek, majd rajzolhattak, húsvéti kirakózhattak. Ezen
kívül sorversenyen vettek részt, ahol a népi játékokat próbálhatták ki. A
fáradt társaság a hagyományos húsvéti kalács elfogyasztásakor gyűjtött erőt
az izgalmas csapatversenyhez. A játékos nap végén minden gyermek hús-
véti főtt tojással térhetett haza. PK

Ismerjük-e a húsvéti szokásokat?
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Sokszor halljuk, főleg márciusban, Nőnap környékén a férfiaktól, hogy
bezzeg nekünk nincs kitüntetett napunk, minket nem ünnepel, nem
köszönt fel senki, csak azért, mert férfiaknak születtünk. Ez azonban
tévedés, mert Raposkán már harmadik alkalommal köszöntjük a fér-
fiakat e jeles napon. 

Az igaz, hogy nagy általánosságban a férfinap körül nem kavarnak olyan
nagy port, mint a nőnap körül, de hogy ez kinek a hibája, vajon kinek kel-
lene kavarnia azt a port, azt nem tudni. De mi, raposkai hölgyek itt a kis
falunkban kavartuk, és jövőre is kavarnánk, ha túl tudjuk magunkat tenni
az idei csalódottságunkon. Sajnos kevesen tiszteltek meg minket jelenlé-

tükkel, és ez nagy fájdalommal töltötte el szívünket. Az ünnep előtti hetek-
ben nagy szorgalommal és lelkesedéssel készültünk, saját készítésű aján-
dékkal, és sok humorral fűszerezett műsorral. A kis létszám ellenére reme-
kül éreztük magunkat, a műsor utáni hajnalig tartó buli bizonyította ezt. 

Rudolf Marcsi

Ivó nap

Májusban szokásosan megtartottuk a Gyer-
meknapot. 

Ennek a napnak a létrejöttét a helyi önkor-
mányzat támogatta, a gyermekek részére apró
ajándékkal, és édességgel kedveskedett. A napot
a nagyobb gyermekek interaktív társasjátékkal,
mesevetélkedővel, ügyességi versenyekkel tölt-
hették, melyben ifj. Barka Imre segédkezett. A
kisebbek pedig a Tündérszobában játszhattak.  A
rendezvény hangulatát Kovácsné Ottó Krisztina
versével idézem fel.

Gyereknap Raposkán - 2014
Raposkán történt az eset, 
összejött pár klassz gyerek.
Szombaton a teleházban
jöttek sorra, égtek lázban.
Meglepetést szimatoltak,
a kezdésig  rajzolgattak.
Az udvaron történt egy csoda,
rendőrkocsi állt oda,

kívánságra mindent lehetett:

megfogni a fegyvereket,
felölteni rendőr ruhát,
kipróbálni a szirénát.
Volt is öröm, vígasság,
minden gyerek rendőrré vált,
s hogy ne felejtsék el e napot,
rendőr bácsi ajándékot adott.
Lámpát, ami villogó, 
mellényt, min ez állt: légy látható!
A bemutatónak vége lett,
rendőrkocsi  hazament.
Bent a kultúrházban közben
összegyűltek egyre többen.
Kriszta nyitotta meg a napot,
felsorolta a programot,
még felsorolni sem tudta
máris beindult a móka.
Akkor történt egy varázs:
átalakult a kultúrház!
Egyik oldalt kalózhajó, 
klubszobában Tündérmanó.
Tündérmanó meseboltja,
kicsiknek nyílt délutánra,
be lehetett ide jönni, és a földre lecsücsülni
kipróbálni a babákat, pónit
plüssöket és tündérholmit!
A kicsikék többen benéztek, 
élvezettel rendezkedtek
A nagyteremben sok-sok asztal, mindegyiken
feladattal.
Csapatokat alkottunk, 
versenyeztünk, játszottunk.
Kincskeresők lelkes hada
a játszóteret bogarászta.

Átkutattak minden bokrot,
fűt fát és még a homokot!

Eközben a többi csapat 
egymás után sikert arat.
Szellemi vetélkedőn tornázott agyunk
örültünk, hogy együtt vagyunk!
Kalózhajóból horgásztunk,
megtudtuk, hogy mit fogunk
Játék után megfáradva
jól esett a friss uzsonna.
Ildi palacsintája isteni volt
hibája, hogy gyorsan fogyott,
Kinek a palacsintából elég volt,
epres pitét is majszolhatott!
Kik a programon részt vettek,
üres pocakkal haza nem mentek.
Aki gyerek megjelent
ajándékot érdemelt
a gyerekek ünnepére.
Kriszta készült meglepivel
kis csomagokat osztogatott
fújtunk is sok buborékot.
Hazamenni nem volt kedvünk
csapatversenyen is részt vettünk.
Pilóta kekszért a zsiráf nyakúak
ügyesen nyújtózkodhattak.
S ha ez sem lett volna elég
csokiért szálltunk versenybe még.
Kérdés-felelet repkedett
de az idő gyorsan lepergett.
Köszönjük Krisztának a sok jót
a tartalmas gyereknapot
és köszönet a gyerekeknek!      

Kovácsné Ottó Krisztina

Interaktív gyermeknap

Az Ivó nap vendégei

Kincskeresés közben az ünnepelt
gyermeksereg

Az ünnep szereplői



Önkormányzati Iroda: Raposka, Fő u. 51. szám alatt:
Bolla Albert polgármester (tel: 06/30/677-9844) 
polgarmester@raposka.hu
minden hét csütörtökön 10.00-12.00

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője:
minden hét csütörtökön 8.30-11.30

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel: 87/511-150
Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00-16.00, Szerda: 8.00-12.00, 
13.00-17.00, Csütörtök: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00
Jegyző: Ughy Jenőné
Ügyfélfogadás: minden páros hét hétfőjén 14.00-16.00 
(Tapolca, Hősök tere 15.)

Tapolcai Járási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel: 87/511-400
Okmányiroda:

Ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 12.00-17.00 óráig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8.00-16.00 óráig; Csütörtök: 8.00-16.00 
óráig; Péntek: 8.00-12.00 óráig

Borbély Balázs falugondnok tel: 06-20/342-9696
Hivatalsegéd: Hoffman Ferencné tel: 06-30/298-9990
Petrétei Krisztina kultúros tel:06-30/311-5750
Teleház: Honlap: www.raposka.hu; e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu

tel: 87/510-458, 06-20/396-4576, nyitva: K-Sz-P: 13-19 óráig; 
Cs: 10-18 óráig; Szo: 13-18 óráig; V-H: szünnap

Önkormányzati iroda: tel: 87/413-566
Orvosi rendelés: Dr. Karasszon Diána tel: 06-30/620-3298

Hétfő: 10-11 óráig; csütörtök: 14-15 óráig
Mentők: 104, 87/410-004; Rendőrség: 107, 87/412-322; 

Tűzoltóság: 105, 87/510-352
Központi orvosi ügyelet, Tapolca Kórház: Tel: 88/412-104

Orvosi ügyelet helye: Tapolca Ady E. u. 1-3.(a kórház udvarán 
található épület)
Ügyeleti idő: hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig
Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napon: 24 órán keresztül 
Járó beteg szakrendelésre időpontot minden nap 10.00-14.00 óráig 
lehet kérni a 87/511-082-es és 87/511-092-es telefonszámon. 

Felnőtt fogászat: 
Dr. Szőllősi Zsolt. Tapolca, Május 1.u. 8. Tel.: 06/87/321-448
Rendelési idő: hétfő, kedd: 11-17 óra; szerda: 8-14 óra; 
csütörtök: 12-18 óra; péntek: 7-13 óra

Gyermekfogászat: Dr. Csóka Cecília
Tapolca, Alkotmány u.5. Tel.: 06/87/322-042
Rendelési idő: hétfő-kedd-szerda-csütörtök: 10-16 óra, péntek: 7-13 óra

Megjelenik 120 példányban.
Felelős kiadó: Bolla Albert. 

Kiadó: Raposka Község Önkormányzata
Szerkesztette: Petrétei Krisztina

ISSN 2063-2576
Nyomdai munkák:

Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644
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Rejtvény

• Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek •

A rejtvényben 4 magyar erődít-
mény neve szerepel.

Vízszintes:
1. Balatonszentgyörgyi erődít-

mény; 11. feszes; 12. nem ide; 14.
tóra azonos hangzói; 15. igevégző-
dés; 16. kutya a farkát mozgatja;
17. KRB.; 19. Ung folyó ukrán
neve; 21. rendfokozat; 22. bármi;

25. folyó spanyolul; 26. Hajdú-
Bihar m.-i település; 27. gurítós
sportág; 30. AV; 31. személyével;
33. tetőfedő anyag; 35. alvás köz-
ben látjuk; 36. test által keltett köl-

csönhatás; 38. …. fenol (pikrin-
sav); 39. kémiai elem.

Függőleges:
1. Mór melletti erődítmény; 2.
Solymár melletti erődítmény; 3.
Jupiter egyik holdja; 4.
Légiforgalmi és Repülőtéri
Igazgatóság; 5. török édesség; 6.
arzén vegyjele; 7. Dunántúli me-
gye; 8. szerelem istene; 9. ízeltlábú
állat; 10. Börzsönyben lévő erő-
dítmény; 13. észak-európai or-
szág; 16. mássalhangzó; 18. ….
zűrzavar (bibliai történet); 20.haj-
lakk márka; 23. mesterséges mű-
szál; 24. erősen kívánó; 28. korai
gyümölcs; 29. utó ellentéte; 32. női
név becézve; 34. Lamartine verse;
37. személyes névmás.

Beküldendő a vízszintes 1. és a
függőleges 1. 2. és 10. sz. sorok
megfejtése a Teleház 8300 Raposka,
Fő u. 51. sz. alatti címre, vagy
ugyanott személyesen is leadható. 
Beküldési határidő: 2014. aug. 31.
Nyertes díja: könyvutalány
Előző rejtvény nyertese: Tóth
Józsefné
Rejtvényt készítette: 

Bolla Albertné

1

11

14

17

22

26

31

38

2

35

3

18

4

15

23

5

19

32

6

20

27

8

21

29

9

25

34

39

13

30

37

107

12

24

16

28

33

36

Gólyahír!
Örömmel tudatjuk, hogy községünkben járt a gólya.

2014. április 18-án megszületett Kázsmér-Simon Ágnes és Kázsmér Gábor gyermeke: Luca.
2014. június 8-án megszületett Horváth Eszter és Horváth Szabolcs gyermeke: Lilla.

Gratulálunk!


