
Köszöntöm újságunk valamennyi olvasóját
helyi lapunk hasábjain keresztül.

Ismeretes, hogy 2013.03.01-vel tapolcai
székhellyel Tapolca város, Gyulakeszi és
Raposka települések Közös Önkormányzati
Hivatalt hoztak létre. Az önkormányzat és a
település lakosainak több újdonságot hozott az
új hivatali rendszerhez tartozás, így az
elektronikus ügyfél beléptető rendszer, a
Tapolca TV által közvetített testületi ülések , a
nyomon követhető ügyiratkezelés, a hivatali
székhelyváltozás és új ügyintéző személyek,
stb. Az elmúlt 4 hónapot összegezve megfogal-
mazható, hogy az új hivatali rend elfogadása
zökkenőmentes volt úgy a polgárok, mint a
képviselő-testület tagjai részéről. Az előzőek
nagymértékben köszönhetők az időben kijutta-
tott írásos tájékoztatónak, a polgárok jó
hozzáállásának és a segítőkész új hivatali
munkatársaknak.

Az önkormányzati munkát illetően a
képviselő-testület 2 alkalommal rendes, 1 
együttes és 1 közös rendkívüli ülést tartott. Az
ülések minden alkalommal határozatképesek
voltak. Napirendi pontként tárgyaltuk a közös
hivatal 2013.évi költségvetését, az új Szer-
vezeti- és Működési Szabályzatot, a társulásból
adódó témaköröket, a 2014.évi költségvetési
koncepciót, a helyi adórendeletet, a folyószám-
la hitelkeretet, talajterhelési díjat, gyermek-
védelmi témaköröket, különböző szerződéseink
aktualizálását, és az ebenheimi kiutazást. Az
előzőeken túl még számos napirendi pont került
terítékre. Itt kívánom megjegyezni, hogy a
képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei, anya-
gai papíralapú formátumban a Teleházban
mindenki számára megtekinthetők, továbbá a
www.raposka.hu honlapon is elérhetők az
internettel rendelkezők számára. 

A település honlapja teljes megújítás alatt áll,
mely elkészítése után szebb, áttekinthetőbb és
naprakész lesz. 

A képviselő-testületi üléseken túl számos
kistérségi-, “Lesencéktők a Balatonig”-, Tűz-
oltó-, és hegyközségi rendezvényen vettem
részt, illetve Veszprémben TÖOSZ fórum, míg
településünkön közbiztonsági fórum került
megtartásra.   

Bakos György képviselő úr meghívására
részt vettem Tapolca-Diszelben a jól sikerült
“Gyepütiprás” rendezvényen.

Elismerést aratott a XXI. Szent György-he-
gyi Napok keretén belül megtartott Szent Mi-
hály borút. A közel 200 résztvevő próbára tette
a rendezőket és a borút vendégeit fogadó gaz-
dákat egyaránt. A közreműködésben résztvevő
minden segítőnek ezúton is köszönetemet fe-
jezem ki, akik munkájukkal tovább öregbítették
településünk hírnevét határainkon innen és túl.

Szép ünnep keretében megtartásra került az
Anyák-napi rendezvényünk, valamint a má-
sodik alkalommal megrendezett Ivó-nap. Ez
utóbbi rendezvény sikerét jelzi, hogy azon
mintegy 40 fő vett részt. A hölgyek ez alkalom-
mal ismét elkényeztettek bennünket, férfiakat.
Köszönet jár érte mindannyiuknak.

A további eseményeket nézve újabb állam-
polgársági eskütételre került sor a kultúrház
nagytermében. Közvetlen hozzátartozók jelen-
létében, ünnepélyes keretek közt Gross Barbara
asszony tett állampolgársági esküt a polgármes-
ter előtt, aki ezzel magyar állampolgárrá vált és
kézhez kapta a honosítási okmányokat.

Véglegesen lezártnak tekintendő a “lucernás”
telkek ügye, miután annak birtokba vétele az
önkormányzat részéről megtörtént, az érintett
ingatlan-tulajdonosok a telekhatárokat visszaál-
lították a geodéziai mérési pontoknak megfe-
lelően. Így most 4 db házhely és a Szent György
utca folytatása került jól láthatóan betonosz-
lopokkal megjelölésre. A telkek közművesí-
tésének tervezése ügyében már felvettem a
kapcsolatot a Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársaival. A tervek szükséges elkészíté-
sének és a várható kivitelési munkáknak az
összege határozza meg az ezzel kapcsolatos
további lehetőségeinket.

A volt körjegyzőségi épületből elszállításra
kerültek a településünkre jutó berendezési
tárgyak (hűtőszekrény, mikro, fénymásoló stb).
Az épület értékbecslése megtörtént, melynek
piaci forgalmi értékét a szakvélemény 24millió
500ezer Ft-ban állapította meg. Sikeres eladás
esetén a fenti összegből lakosság-arányosan

mintegy 4,5 millió Ft illeti meg Raposkát. 
A lakosság felé eljuttattuk az ebenheimi

falunapi ünnepségre történő kiutazással kapcso-
latos felhívást. A kultúrházban megjelent 16
érdeklődő jelezte utazási szándékát. Az utazás a
falugondnoki autóval, és egy bérelt mikrobusz-
szal történik a résztvevők anyagi hozzájárulása
és partnertelepülésünk támogatása mellett.

Egyéb munkáinkat illetően sikerült megjaví-
tani és lefesteni a kultúrház külső lábazatát,
melyért Farkas Antal helyi mesterembert illeti a
dícséret. Ugyancsak szép munka volt a
kultúrház nagytermének belső festése és lam-
bériázása. A kivitelezést anyagköltség terhelte,
mivel a munkákat Varga József alpolgármester,
Borbély Balázs falugondnok, Tarsoly József
közhasznú dolgozó és jómagam több nap alatt
elvégeztük. A megújult terem méltó módon
várhatja a falunap nyitányaként kezdődő kép-
kiállítást és a további rendezvényeket. 

A hegyi utakon kisebb kátyúzási munkák ke-
rültek elvégzésre 150 ezer Ft értékben, a Hegy-
község teljes anyagi támogatása mellett.

A fűnyírásokat sikerült eddig elvégezni, mely
munkához kérem a jövőben is a lakosság segít-
ségét.

Tisztelt raposkai polgárok,
Tisztelt olvasó!
2013.II.negyedév híranyagát zárva szeretném

felhívni figyelmüket a közelgő falunapi ren-
dezvényünkre. 

Kérem, a programokon minél többen vegye-
nek részt segítőként, szereplőként, vagy nézőként.

Tisztelettel: Bolla Albert
polgármester
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Az idei évben 21. alkalommal került megren-
dezésre a Szent György-hegyi Napok a
hegyet ölelő három település: Kisapáti,
Hegymagas és Raposka részvételével. 

A Raposkáról induló Szent Mihály Borútra
április 27.-én, szombaton reggel 8.00 órától
kezdtek gyülekezni a résztvevők. Az udvaron
felállított sátrak alatt lehetett befizetni a
részvételi díjat, és ennek fejében átvenni az e-
bédjegyet, kóstoló poharat, valamint friss kávét
és köszöntő pálinkát fogyasztani. A borútra
előzetesen kellett a jelentkezési szándékot
közölni, így már előre tudtuk, hogy jóval 100 fő
feletti létszám várható. Az idei évben német
testvértelepülésünk 4 fővel képviseltette magát

Wolfgang Schönau polgármester vezetésével.
9.00 órakor a Kultúrház nagyterme kitárta ka-

puit. Bolla Albert polgármester köszöntötte a
túra résztvevőit, és midenki fogyaszthatott
kedvére a feltálalt szendvicsekből, italokból,
borokból. 9.30-kor elindult a menet a Szent
György-hegy felé. Az első megálló a már évek
óta hagyománnyá vált Szent György kút volt,
melyből ez évben is lecsapoltuk a „sárkány
vérét”. A bortúra további megállói a helyi
gazdák pincéi voltak. A vendéglátók: Pető
Ferenc, Vecsei János, Hosszú István, Simon
László, Újvári Géza, Barka Imre, Gyurácz
Lajos és családjaik nagy szeretettel fogadták az
egyre fáradtabb csapatot, és kínálták fel legfi-

nomabb, legzamato-
sabb boraikat borkor-
csolyák, pogácsák, zsí-
rosdeszkák és egyébb
ízletes finomságok kí-
séretében. A csapatot
ez évben is elkísérte
tangóharmonikájával
Krejczinger István, aki
a jó hangulatról és nó-
taszóról gondoskodott
az út során.

A menet 14.00 óra
körül tért vissza a Kul-
túrház udvarára, ahol a
jól megérdemelt ebéd-
ről Halász István és 
csapata gondoskodott

finom babgulyás formájában. Az ebéd elfo-
gyasztását követően a vendégek lassacskán haz-
aindultak, hogy kipihenjék fáradalmaikat.

A XXI. Szent György-hegyi Napok rendez-
vénysorozatot vasárnap a Lengyel Kápolna
előtt rendezett szabadtéri szentmise zárta. 

Köszönet minden kedves vendéglátónak és
segítőnek, akik a rendezvényen tevékenyen
részt vettek! Hoffman Szilvia

XXI. Szent György-hegyi Napok

Május 6-án délután Anyák Napja alkalmából a raposkai kultúr-
házban ünnepeltünk. A megjelenteket Bolla Albert polgármester
köszöntötte, majd a helyi gyermekek műsorral lepték meg a
szülőket, nagyszülőket és a vendégeket.

A műsor keretében a Gézengúz színjátszó kör tagjai szavalatokkal,
tánccal, énekkel és hangszer-játékokkal örvendeztették meg a jelenlé-
vőket. A tagok több éve már, hogy műsort adnak, de Gézengúz Színjátszó
Kör néven két éve szerepelnek rendszeresen kulturális műsorokon. Az
ünnepségen magyar költők édesanyákról írt, és édesanyáknak szóló ver-
seit szavalták el, valamint magyar dalok is felcsendültek e szép napon. 

A szülők, nagyszülők ezúttal is meghatódtak csemetéik produkcióitól,
láthatták fejlődésüket és a gyerekek közti összetartozást.

A műsor után elfogyasztottuk az Anyák Napi tortát, majd minden 
hölgy virágot kapott. 

A színjátszó kör az idei évben is bővült már új tagokkal. Láthattuk, 
ahogy a nagyobbak segítik a kisebb társaikat. Köszönet illeti a fellépő 
gyermekeket, akik odaadó munkájukkal örömet szereztek édesanyjuk-
nak, nagymamájuknak. Petrétei Krisztina

Anyák napja

Táncos lábú csemeték az ünnepségen

A Vinum Vulcanum Borlovagrend tagjai a menet élén

Wolfgang Schönau polgármester úr
a Szent György kútnál 
„Sárkányvért” kóstol

Raposka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szeretettel
meghívja Önt és kedves családját a Raposkai Kultúrháznál 2013. július
19-20 között tartandó IV. „Bazaltorgona” Falunapi rendezvényére.

Program:

Július 19. péntek 
18.00: Thüringiai hobbyfestők képkiállításának megnyitója. Ének: Illés
Klaudia. Köszöntő: Bolla Albert polgármester. A képeket ajánlja: Vecsei János
amatőr festő.

Július 20. szombat
8.45-9.00: Reggeli torna
9.00-12.00: Futballmérkőzések: Hegymagas, Kisapáti, Raposka    

10.00-12.00: Veteránmotor bemutató
11.00-12.00: Ingyenes egészségügyi tanácsadás
12.00: Futballmérkőzés eredményhirdetése
13.00: Köményes kifli sütő verseny! 
(A hozott kiflik leadása, zsűrizése)
13.00-16.00: Játékok, versenyek nem csak gyerekeknek!
17.00: Falunapi köszöntő: Bolla Albert polgármester
17.00-18.00: Kulturális program:
• Szabó Veronika ének; 
• Halimbai Nyugdíjas Amatőr Színjátszó kör; 
• Hegedűs Ramóna, Petrétei Boglárka és Szita Kristóf táncbemutató; 
• Kisapáti tánccsoport; 
• Raposkai Gézengúzok tánca; 
• Jövő-MeNő Tánccsoport műsora
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Május utolsó vasárnapján néhány felnőttel
és sok-sok gyermekkel útra keltünk. Reggel
hét órakor indultunk el kultúrházunk elől a
tapolcai vasútállomásra, ahol vonattal
továbbutaztunk Balatonfüredre. Innentől
gyalog mentünk le a kikötőbe, ahol sétavitor-
lázáson vettünk részt. 

Míg gyönyörködtünk a balatoni tájban sajnos
megeredt az eső, ezért a további utat a vitorlás
kabinjában töltöttük kártyázással. Miután partot
értünk és mindenki összeszedte a csomagjait,
továbbindultunk, hogy folytassuk kirándulá-
sunkat. Útközben sokat nevetgéltünk, és “haj-

rá!” kiáltással buzdítottuk a velünk szembe jövő
futókat és bicikli versenyzőket. A hosszú
gyaloglás után megpihentünk az Anna Grand
Kávézó-ban, ahol meglepetésként egy tortát
kaptunk. Ezzel ünnepeltük a Gézengúz csopor-
tunk megalakulásának második évfordulóját.
Miután elfogyasztottuk a tortát, továbbindul-

tunk a játszótér felé.
Volt ott csúszda, li-
bikóka, szabadtéri fit-
nesz gépek, és még
sok más szórakoztató
játék. Mikor már min-
denki kimerült, elin-
dultunk a vasútállomás
felé. Míg a vonatra
vártunk, a gyerekek
többsége lement az
aluljáróba, ahol né-
hány gördeszkás mu-
tatta be tehetségét. 

A hazafelé utat az élményeink elmesélésével
töltöttük. Tapolcára érve - míg vártuk a falu-
gondnoki kisbuszt - Halász István jégkrémmel
lepett meg minket. A nap végére nemcsak ezzel
a csodálatos kirándulással, hanem hűsítő fagy-
lalttal is gazdagabbak lettünk. 

Köszönjük Petrétei Krisztina kultúrosnak a
kirándulás szervezését.

A hangulat tökéletesen jó volt, s hazaérve
mindannyian mosollyal az arcunkon aludtunk
el. Kocsor Valentina

Gyermeknapi kirándulás

Május 18-án került megrendezésre az önkormányzat szervezésében a
II. Ivó-nap, melyen szép számmal vettünk részt mi, férfiak. A
Kultúrház bejáratánál a hölgyek pálinkával fogadták a raposkai
férfiakat. 

Az érkező vendégeket csapatokba osztották be a műsor szervezői, így
a bejáratnál minden férfi kapott egy kártyát, amelyen szerepelt, hogy ki
melyik csapat asztalánál foglaljon helyet.

A csapatok: Heineken, Gösser, Soproni, Tuborg.
A csapatokat zsűri értékelte, melynek elnöke Szabó Sándorné, tagjai

Tóth Józsefné, Szalókyné Szollár Katalin és Horváth Szabolcsné voltak.
A versenyfeladatok között szerepelt gombfelvarrás, totó, zenefelismerés,
sörivó-verseny, szociális kérelem írása. E kérelmeket egy-egy csapattag
felolvasta, és a legjobbnak ítéltet a zsűri különdíjban részesítette.

A legtöbb pontot gyűjtött csapat jutalma egy szép torta volt. A
műsorban fellépett a Jövő-Menő Tánccsoport, Juliska és Mariska a
paródiájukkal, továbbá táncoltak a raposkai asszonyok, akik bennünket is
jól megtáncoltattak. 

A lányok-asszonyok a színes műsoruk mellett finomabbnál finomabb
harapnivalóval és süteményekkel is kedveskedtek a jelenlévőknek. 

A műsor utáni bálon Balázs szolgáltatta a zenét, melyre szinte minden-
ki táncra perdült.

Férfitársaim nevében köszönjük a szervezők-nek és a szereplőknek a
színvonalas műsort, reméljük jövőre is meglepnek bennünket a most már
hagyománynak számító rendezvénnyel.

Horváth Sándor

IVÓ-NAP 2013.

Az ünnepelt férfiak

Meghódítottuk a Balatont!

Clarissa Grebhan, Barbara Schönau, Ursula Dübner,
Gundula Lang, Uschi Büchner, Evelyn Gürtler

Mindenki a magasba!

Az Ivó nap szereplői

18.00: „Virágos Raposkáért” díjátadás.
Köményes kifli, és pörköltfőző verseny eredményhirdetése.
18.15: Vacsora: Falupörkölt
21.00: Falubál. Zenél: Calypso Band együttes

Egész nap Büfé működik, lángos (200 Ft/db), és falupörkölt (500 Ft/adag)
kapható!
A versenyszámokra a helyszínen lehet jelentkezni. 
Csapatok részére kihirdetett pörköltfőző versenyre jelentkezési határidő:
2013. 07. 18. 
A jelentkező csapatokat az Önkormányzat alapanyaggal támogatja!

Bolla Albert Petrétei Krisztina
polgármester           kulturális szervező



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: raposka@freemail.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 rejtvény fősoraiban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található látványosság a megfejtés.
Vízszintes: 1. Kis-Balaton látványossága; 12. ügyfél; 13. üdítőmárka;
14. magas ember (szleng); 15. üzlet polcain található; 17. dupla msh.; 18.
autómárka; 19. szénvegyület; 20. napszemüveg márka; 23. szamárhang;
25. santa (röv.); 26. Káli medence látványossága; 30. argon vegyjele; 32.
McLeod ….; 33. német hímnemű szem.névmás; 34. akármit; 36.
rangjelző előtag; 37. három olaszul; 38. Odett becézve; 39. képviselő-
testület (röv.); 40. régészeti lelőhely Mexikóban; 41. Egyiptom
nevezetessége; 45. mássalhangzó.
Függőleges: 2. iparosok szövetsége; 3. Fejér megyei község; 4. sisakvirág
latin neve; 5. holland város; 6. YE; 7. RNI; 8. napszak; 9. ... Kawa –
hongkongi fotós; 10. valós; 11. sziget az Adrián; 14. Keszthelyi hegység
látványossága; 16. Isten hírnöke; 21. ABC utolsó betűje; 22. rostnövény;
24. hídszerű építmény; 26. testrész; 27. silány; 28. tojás (német); 29. nincs
tartalma; 31. híradási eszköz; 32. női név; 35. gabonanövény; 37. három
(orosz); 39. csónakgerinc; 40. TMG; 42. vércsoport; 43. prazeodímium
vegyjele; 44. orosz repülőgéptípus röv.
Beküldendő a vízszintes 1; 26, illetve a függőleges 14. sz. sorok
megfejtése a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre, vagy u-
gyanott személyesen is leadható. Beküldési határidő: 2013. aug. 31.
Nyertes díja: 3.000 Ft értékű könyvutalvány.
Előző rejtvény nyertese: Illés Klaudia. Rejtvényt készítette: Bolla Albertné
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Hálásan köszönöm magam és a Barackvirág óvoda “Virág csoportja”
nevében, hogy 2013. május 17-én birtokba vehettük Raposkán a kis ék-
szer játszóteret és a kultúrházat, ahol istenien esett a hegymagasi túrázás
után a bográcsban főtt paprikás krumpli. Sok vidám és kiegyensúlyozott
ovis mosolyát gyűjthettem be, ajándékképpen még a raposkai májusfát is
kitáncoltuk. Csodálatos napot töltöttünk el így közösen, büszke voltam
Raposkára, ezer köszönet Krisztának és Baba néninek a segítségért és
Polgármester Úrnak a lehetőségért, hogy megmutathattuk gyönyörű
falucskánkat a gyerekeknek, akik reméljük eztán is szívesen látogatnak el
hozzánk. 

Köszönettel: 
Kovácsné Ottó Krisztina

Kedves Polgármester Úr!

Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a IV. Bazaltorgona Falunapi rendezvényünkön pörköltfőző-, és köményes kifli sütő versenyt hirdetünk! 

A nevezőknek 2013. július 18.-ig lehet jelentkezni a Teleházban, vagy telefonon a 06-20/2565-443-as mobilszámon.


