
Köszöntöm az olvasókat településünk jubileumi
évében, újságunk I. negyedévi számának megjelené-
se alkalmából. 

A 2017-es esztendő több kerek évfordulós meg-
emlékezést tartogat számunkra, ugyanis ebben az
évben ünnepeljük Raposka 700 éves születésnapját,
25. alkalommal kerül megrendezésre a Szent György-
hegyi Napok programsorozata, és 10 éve adtuk át a
felújított kultúrházunkat. Éves rendezvényeink több-
sége az előzőekben felsorolt jubileumok jegyében
kerül megszervezésre és lebonyolításra.

E néhány bevezető gondolat után röviden rátérek
az I. negyedév önkormányzati munkájának, esemé-
nyeinek, híreinek ismertetésére.

A képviselő-testület 1 alkalommal rendes, míg egy-
szer közös, háromszor pedig rendkívüli képviselő-tes-
tületi ülést tartott. Kétszer került sor képviselői meg-
beszélésre. A tárgyalt napirendeket a jogszabályok,
szabályzatok és az aktuális feladatok határozták meg.
Elfogadtuk a település költségvetését 57millió 470ezer
Ft bevételi-, és kiadási főösszeggel. Ugyancsak elfo-
gadtuk a Közös Önkormányzati Hivatal költségveté-
sét 376 millió 943ezer Ft bevételi-, és kiadási főösz-
szeggel. Mindkét esetben módosítottuk a 2016.évi
költségvetést a szabályzatoknak megfelelően. Jobb
használhatóságuk miatt kisebb módosításra került a
helyi építési-, valamint a szervezeti-és működési sza-
bályzatunk. Több szociális kérelem is elbírálásra
került. Két pályázatban való részvételről is döntöttünk.
Tapolcával és a szomszédos településekkel közösen
a humán szolgáltatások fejlesztésére, önállóan pedig
a vasútállomásra vezető külterületi önkormányzati út
felújítására nyújtottunk be pályázatot. Értékesítésre
került a Gyulakeszi önkormányzatával közös tulaj-
donban lévő Tapolca, Zrínyi utca 7. szám alatt lévő
volt körjegyzőségi épület 17,5 millió Ft értékben. A
vételárból ránk eső összeg 3millió 260ezer Ft-ot tett
ki. Ugyancsak eladásra került a „harangozó ház”

mögött lévő két külterületi szántó megnevezésű ingat-
lan 800 ezer Ft összértékben. 

Éder Ferenc és Éder Lajos volt raposkai lakosok
településünknek ajándékozták a temető mellett lévő,
tulajdonukat képező szántó megnevezésű ingatlan-
részüket, melyért köszönetemet fejezem ki mindket-
tőjüknek Raposka Község Önkormányzata nevében.

Az év elején elkezdődtek a kultúrházi konyha átala-
kításával kapcsolatos munkák. A megújult, és szépen
kivitelezett konyha ünnepélyes átadására április 1-én
került sor a lakosság és a meghívott vendégek jelen-
létében. A beruházás megközelítőleg 2,5 millió Ft-ból
valósult meg, mely saját erőből lett finanszírozva. A
bútor elkészítését és beépítését a tapolcai Pálffy és Papp
Kft, a járulékos munkákat pedig Somogyi Róbert vil-
lanyszerelő, Molnár József kőműves mester, Nagy
Norbert falugondnok és Zámbó István végezte. 

A Hősök kertjében ünnepélyes keretek között, min-
tegy 70 jelenlévő mellett március 15-én átadásra és
felszentelésre került az 1848-49-es raposkai honvé-
dek és nemzetőrök tiszteletére készített és állított kop-
jafa. A kopjafához a tölgyfa alapanyagot méretre
vágva és kiszállítva a Budapesti Erdőgazdaság Uzsai
Erdészete biztosította térítésmentesen. Péter Csaba
kővágóörsi fafaragó formázta meg a kopjafát és készí-
tett egy maradandó emléket. 

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal mun-
katársai, valamint Tapolca, Gyulakeszi, Raposka pol-
gármesterei a közigazgatásban eltöltött több mint 40
év munkaviszony után 2017. március 31-el történő
nyugdíjba vonulása alkalmával elköszöntötték Ughy
Jenőné jegyző asszonyt.  Köszönöm településünk
érdekében végzett munkáját, jó egészséget és boldog
nyugdíjas éveket kívánok. 

2017. április 1-től Dobó Zoltán polgármester úr a
meghirdetett jegyzői állás betöltésére kiírt és beérke-
zett pályázatok alapján - Gyulakeszi és Raposka pol-
gármesterei véleményének kikérése mellett - a Közös

Önkormányzati Hivatalnál eddig hatósági csoportve-
zetői feladatokat betöltő dr Németh Mária Anitát
nevezte ki jegyzőnek. A kinevezéshez gratulálunk,
kívánunk jó munkát és együttműködést településeink
érdekében, mindannyiunk megelégedésére. 

A negyedév során több rendezvényen vettem részt,
képviseltem településünket. Így a tapolcai újévi foga-
dáson és Sándor-napi Bormustrán, Tapolca várossá
nyilvánításának 51 éves évfordulóján rendezett ünnep-
ségen, valamint a Téltemető Farsangi Karneválon.

Saját rendezvényeinket tekintve az említetteken túl,
a kultúrházban jól sikerült Vince-napot tartottunk 60
fő jelenlétében, ahol a Hegyközség és a Vinum Vul-
canum Borlovagrend támogatásával, a 700 éves tele-
pülési évforduló jegyében borlovagrendi tagokat avat-
tunk. 

A tollfosztás, a farsang és a nőnapi rendezvények-
ről bővebben a lap belső hasábjain megjelenő cik-
kekből tájékozódhatnak.

Február 6-án ünnepélyes keretek között megalakult
a régi tűzoltó hagyományok folytatására a Raposkai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az alakuló ülés elnök-
nek Nagy Sándort választotta.

Elkezdődtek a XXV. Szent György-hegyi Napok
szervezési és egyeztetési munkái, valamint a 2017.
július 14-16-án rendezendő 700 éves jubileumi
ünnepség-sorozattal kapcsolatos teendők.

Tisztelt raposkai polgárok, Kedves olvasó!
Az I. negyedév gondolatait zárva ismételten sze-

retném felhívni figyelmüket a közelgő 700 éves jubi-
leumi ünneppel kapcsolatban, melyhez kérem a
lakosság odaadó segítségét, közreműködését. Kérem
továbbá, hogy a XXV. Szent György-hegyi Napok tele-
pülésünket érintő rendezvényeit támogassák, segítsék. 

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően szé-
pítsék, csinosítsák portáikat és környezetüket a meg-
szokott falukép fenntartása érdekében.

Bolla Albert polgármester
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Önkormányzati Hírek

Tisztelt raposkai Polgárok!
Településünk idén ünnepli 700. évfordulóját,

melynek alkalmából a község önkormányzata 2017.
július 14-16-ig tartó ünnepségsorozatot rendez. A
kulturális eseményre a falu lakóin és a testvértele-
pülésről érkező vendégeken kívül az elszármazotta-
kat is várják. 

Szeretnénk elkészíteni az elszármazott raposkai
lakosaink névsorát, melyhez kérjük az Önök segítsé-
gét! Aki ez ügyben információval tud szolgálni (rokon,
ismerős, barát) kérjük, segítse munkánkat és juttassa
el hozzánk ezen személyek levélcímét, illetve minden
ismert elérhetőségét (telefon, e-mail cím, Facebook
profil) az alábbi elérhetőségek valamelyikére: sze-
mélyesen a Könyvtárba Kovácsné Ottó Krisztának,
telefonon (87/510-458), vagy email-en: (pmhiv.tele-
haz@raposka.hu)

A tervezett programjaink ízelítőül a következők:
szoboravatás; kulturális, zenés, és irodalmi műsorok;
koncertek; kézműves udvar; szabadtéri főzés-sütés;
falubál; helytörténeti kiállítás; könyvbemutató; zenés
ébresztő; ünnepi szentmise. A helytörténeti kiállítás-
ra várjuk a felajánlásokat, régi fotók, családi alkotá-

sok, tárgyak formájában, melyeket a kiállítást köve-
tően visszaszolgáltatunk a tulajdonosok részére. A kiál-
lításra szánt tárgyakat, eszközöket szíveskedjenek a
Kultúrházban leadni, ahol nyilvántartásba vesszük
azokat és gondoskodunk a megfelelő elhelyezésük-
ről. Köszönettel: Bolla Albert 

polgármester

FELHÍVÁS közérdekű kötelezettségvállalás
szervezésére

Raposka Község Önkormányzata a „700 éves
Raposka rendezvény támogatás” címmel közérdekű
kötelezettségvállalást szervez. A közérdekű célra
magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyi-
séggel nem rendelkező gazdasági társaságok kötele-
zettséget vállalnak arra, hogy vagyoni szolgáltatás-
sukkal hozzájárulnak a fenti célhoz. A felajánlásnak
tartalmaznia kell a közérdekű célt és a felajánlott
vagyoni szolgáltatás tartalmát (összegét, illetve ter-
mészetben történő meghatározását), valamint a szol-
gáltatás esetleges feltételeit. A felajánlásnak tartal-
maznia kell továbbá, hogy a közérdekű kötelezett-
ségvállaló kéri-e nevének feltüntetését. A közérdekű

kötelezettségvállalást a kiíró határozott időre, 2017.
december 31. napjáig szervezi. A felajánlásokat
Raposka Község Önkormányzata 11748052-
15427982-10040007 számú, „700 éves Raposka ren-
dezvény támogatása közérdekű kötelezettségválla-
lásból” megnevezésű számlájára lehet teljesíteni. A tel-
jesítéséről a hatályos adójogszabályokban foglaltak
szerint igazolás kerül kiállításra. A közérdekű célra fel-
ajánlott pénzeszközöket Raposka Község Önkor-
mányzata az Önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájához kapcsolódó alszámlán kezeli. A kimon-
dottan erre a célra létrehozott számlára befizetett pén-
zeszközök tekintetében a Polgármester kötelezettsé-
get vállal arra, hogy azokat maradéktalanul ebben az
okiratban megjelölt célra fordítja az Önkormányzat.
Az Önkormányzat köteles nyilvánosan a közérdekű
kötelezettségvállalást meghirdetni, a felajánlások fel-
használásával kapcsolatban a közérdekű kötelezett-
ségvállalókat tájékoztatni. 

Bolla Albert polgármester

700 éves Raposka – felhívások 



IX.Vince-nap: Bor, mámor, Raposka…
A hagyományok szerint idén január végén ismét megünnepelték a Vince-

napot Raposkán a szőlősgazdák. A rendezvénynek szokásos módon a Kul-
túrház adott otthont. A gazdák saját 2016-ban készített boraikat hozták el
a bírálatra, szépen gyűltek a palackok, leginkább a fehérborok, a táj jel-
legzetes fajtái (pl. olaszrizling), de akadt egy-két jófajta vörösbor is. A meg-
jelent  mintegy hatvan résztvevő borosgazdát és érdeklődőt Bolla Albert
polgármester köszöntötte, majd bemutatta a borbíráló bizottság szakértő
tagjait. A rendezvényen  vendégünk volt a Csobánc népdalkör Tapolca-Disz-
elből Kócs Ida vezetésével, akik az ünnepi alkalomhoz illő dalcsokrot adtak
elő. Cséry Gergő plébános megáldotta a gazdák által hozott szőlővessző-
ket. Bár az időjárás meglehetősen száraz és hideg volt, csak reményked-
hetünk benne, hogy ez évben szép borok születnek majd, hiszen a babo-
na szerint akkor lesz teli a pince, ha „csorog a Vince”. 

Különleges esemény volt a megjelentek számára, hogy Raposka fenn-
állásának 700. évében két kitűnő raposkai borosgazdát is borlovaggá avat-
tak. E szép hagyomá-nyokat ápoló napon a Badacsonyi Vinum Vulcanum
Borlovagrend tagjai közé fo-gadta Vecsei János és Ifj. Barka Imre borá-

szokat. Az avatási ceremónia kapcsán a borászkodásról és a Vince-napi ren-
dezvényről kérdeztem Ifj. Barka Imre borlovagot.

Mesélj arról, hogyan kerültél erre a pályára?
– A szüleimnek 1969 óta van szőlője, itt nőttem fel és annak idején, ami-

kor pályaválasztás előtt álltam, mindenképpen mezőgazdasági pályán gon-
dolkodtam. Állatorvos szerettem volna eredetileg lenni, de lebeszéltek róla,
így döntöttem el, hogy akkor kertészeti szakközépiskolába megyek. Ott
olyan, szakmailag nagyszerű tanáraim voltak, akik megszerettették velem
a szőlő- és gyümölcstermesztést. A középiskola befejezése után nem kerül-
tem be azonnal a főiskolára, így egy évig borászatban dolgoztam, ami meg-
tetszett. Mikor felvételt nyertem a Kecskeméti Kertészeti Főiskolára, a kon-
zervipar helyett a borászatot választottam.

Mit jelent számodra borlovagnak lenni?
– 1989 óta a borászatban dolgozom, rengeteg jó borászt ismerek, akik

már bent voltak a borlovagrendben, ezért kifejezetten nagy megtisztelte-
tés, hogy ettől az évtől én is közéjük tartozom. 

Milyen borok születtek 2016-ban?
– Elsősorban tudni kell azt, hogy a tavalyi évben volt egy késői fagy,

ami a mélyebben fekvő területeken elvitte a termést, másrészt komoly jég-
kár érte a raposkai hegyoldalt, ami miatt gyakorlatilag vörösbor nem lett,
csak egy kevés rozé. A fehérborok jó átlagos minőséget hoztak, nagyon
kevés borhibát találtunk (ezek a borhibák nagyobb odafigyeléssel elke-
rülhetők lettek volna). A rozék szépek, gyümölcsösek voltak. Összességében
tehát az időjárás miatt volt baj az évjárattal, de nem tragikus. A Vince napon
elhangzott szakmai tanácsokat a borosgazdák évről évre igyekeznek meg-
fogadni, aminek következtében egyre kevesebb hibás bort hoznak. 

Milyen hasznos tanácsokkal látnád el az idei évre a borosgazdákat?
– A tavalyi jég után egy lemosó permetezésre hívnám fel a gazdák figyel-

mét, illetve egész évben a növényvédelem fontosságára, mert csak egész-
séges, jó alapanyagból lehet igazán kellemes bort készíteni. 

Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik most kezdenek, vagy kezde-
nének borászkodni?

– Erre a kérdésre röviden nehéz válaszolni. Amikor anno én Füredre
kerültem iskolába, az ottani szőlőtermesztést tanító tanárom azt mondta:
a szőlőtőkének lelke van, beszélgetni kell vele. Akkor ezt a kijelentését nem
vettük komolyan, de azóta megtanultam, hogy a szőlő, de még a bor is élő
anyag, és nagyon meghálálja az odafigyelést és a törődést. Ez a pálya is
inkább hivatás, mint szakma.            -KOK-
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2017. március 15-én délután 17:00 órakor
különleges megemlékezés vette kezdetét Rapos-
kán a Hősök kertjében. Raposka fennállásának
700. évfordulója alkalmából az 1848-49-es sza-
badságharc raposkai nemzetőreinek és honvéd-
jeinek tiszteletére míves kopjafát állítottak. A
gondosan kiválasztott kiváló minőségű, a Buda-
pesti Erdőgazdaság Uzsai Erdészeti Igazgatósá-
ga által ingyenesen felajánlott és helyszínre szál-
lított tölgyfa oszlopot Péter Csaba kővágóőrsi
fafaragó mester munkálta meg nagy szakérte-
lemmel és műgonddal. 

„Isten áldd meg a Magyart, Jókedvvel, bőség-
gel…” csendült fel a résztvevők ajkán a magyar
himnusz, a tiszta levegőjű falu temetőjében, a
Szent György-hegy ölelésében. A közel százfős
közönség előtt Bolla Albert polgármester úr nyi-
totta meg az ünnepséget, majd Cséry Gergő plé-
bános megáldotta a hősök tiszteletére állított kop-
jafát. Az avatási ceremóniát követően Hangodi
László történész ünnepi beszédében nagyon sok
érdekes tényt mesélt a raposkai és környékbeli
hősökről, a vidéken folyt mozgósításokról, ese-
ményekről a szabadságharc itteni történéseiről.
Azokról a hősökről, akik közül akadt olyan, kire
a falu legidősebb lakója is emlékszik még ifjúko-
rából, illetve akik nevét a kopjafára elhelyezett
dísztáblákon olvashatjuk, s őrizhetjük meg emlé-
kezetünkben. Külön érdemes szólni a kopjafán

található jelekről. A csúcsrész a hadijel, azt köve-
ti a nap, a föld, a tűz, a csillag és a bástya faragott
motívuma. 

„Minden kopjafa meghatározott jelentőséggel
bír. A székelyek tudatában az él, hogy a kopjafa
őse valaha végére ölő vasat szerelt fegyver - dár-
daféle - volt, amit a meghalt harcosnak a sír-
hantjába szúrtak. Ezt a szokást hitük szerint a
magyarok az ázsiai pusztákról hozták magukkal.
A székelyek szerint a kopjafák "elmondják" a
négy fő istenséget, akiket tiszteltek az emberek:
a Napot, a földet, a vizet és a tüzet. 

Forrás: http://istvandr.kiszely.hu/ostorte-
net/028.html

Az ünnepség végén a „raposkai márciusi ifjak”
(Török Kinga, Hoffman Szilvia, Szalóky Eszter,
Forika Boglárka, Nagy Renáta és Nagy Szabolcs)
szavalták el Juhász Gyula: Március idusára című
művét, illetve Kovács Kíra előadásában hallhattuk
Bozzai Pál, kővágóőrsi születésű, a szabadságharc
idején önkéntes katonaként harcoló költőnk Adja-
tok egy jó szót! című versét. Felcsendült még egy
tüzes huszárnóta is Kovács Lili és Vica előadásá-
ban. 

Legvégül Dr. Rozgonyi Viktória aljegyző és
Bolla Albert polgármester megkoszorúzta a
hősök tiszteletére állított emlékművet, majd a
jelenlévők közösen elénekelték a Szózatot.  

Köszönet még Raposka legfiatalabb honfitár-

sainak és honleányainak (Nagy Martinnak, Mar-
ton Zolikának, Kozma-Bognár Mírának, Cintiá-
nak, Horváth Lillának és Olíviának, Kovács Lili-
nek és Vicának), akik az ünnepségre papírból
zászlókat és kokárdákat készítettek a Könyvtár-
ban.    -KOK-

Kopjafa avatás a nemzeti ünnepen 

Ifj. Barka Imre és Vecsei János borlovaggá avatása

Kopjafa szentelés
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1. Könyvtár – olvasás, kölcsönzés minden témában: szórakozás (krimi,
dráma, romantika); konyhaművészet (szakácskönyvek, egészséges ételek
receptjei); mesék (rengeteg szép mesekönyvünk van, aki eljön és szeret-
né, fel is olvasunk belőlük); játékok; társas kapcsolatok;    kötelező olvas-
mányok)…stb.

2. Társasjáték – a Könyvtárban lehetőség van társasozni is kicsiknek
és nagyoknak egyaránt

3. Alkotó műhely a Kultúrban – aki szívesen barkácsol, fest, ragaszt,
hajtogat …stb., bármikor lehet jönni díszeket, játékokat fabrikálni

4. Ping-pong – a Kultúrház kistermében rendelkezésre áll a ping-pong
asztal, ütőkkel, labdákkal felszerelve

5. Tollas – egy hálóval felszerelt tollaslabda készlet található a Kultúr-
ban, ami szabadon használható

6. Labdajátékok – focilabdák, gumilabdák és egy kosárlabda is ren-
delkezésre áll

7. Játszótér – a játszótérre kivihető a homokozó készlet és a labdák,
valamint egy-két újabb „jármű” is kölcsönözhető a kisebbeknek

8. Foci – meccseket, versenyeket lehet szervezni hétvégékre
9. Főzőklub – ha lesz rá igény, létrehozhatunk főző klubot, és kéthe-

tente egyszer közösen lehet használni az új konyhát, recepteket bemutat-
ni, cserélni, hagyományokat ápolni

10. Kézműves klub – klubszerű foglalkozásokat lehet szervezni, aki szí-
vesen megosztaná tudását az itteniekkel (horgolás, kötés, gyöngyfűzés,
agyagozás …stb.) Jelentkezni Kovácsné Ottó Kriszta kultúrosnál lehet. 

A kínálat tovább bővíthető, ha van rá ötlet és igény, nyitottak vagyunk
az új kezdeményezésekre!     -KOK-

Raposka Község Önkormányzata 2017. feb-
ruárjában valósította meg a régóta dédelgetett ter-
vet, a Kultúrház konyhájának kibővítését, felújí-
tását. A kivitelező cég a tapolcai telephelyű Pálffy
és Papp Kft. volt. Az egyéb szakipari munkák-
ban közreműködött Somogyi Róbert villanysze-
relő és Molnár József kőműves mester. A beru-
házás célja a faluban szervezett programok
kiszolgálása, az ilyenkor szokásos vendéglátások
színvonalas ellátása. Másrészt előremutató beru-
házás is ez, hiszen a tetőtér beépítésére, szállás-
hellyé alakítására létező projektterve van a tele-
pülésnek, a források felkutatása, a kapcsolódó
pályázatok figyelése folyamatos. Szombaton
délután a raposkai asszonyok és néhány lelkes
ifjú birtokba vette az új konyhát, és hamarosan
ínycsiklandozó illatok árasztották el a Teleház
környékét. Hála Barka Ernőné Magdinak, Hoff-
man Szilvinek, Simonné Király Annának, Szi-
jártó Lászlóné Gabinak, Ángyánné Kiss Katinak,
Szalóky Eszternek, Forika Boglárkának és Lin-
ter Martinnak, az asztalok megteltek mindenfé-
le finomsággal: köményes kiflivel, szendvicsek-
kel és Barka Ernőné különleges medvehagymás
pogácsájával.  A jelenlévőket Bolla Albert pol-
gármester úr köszöntötte, aki ismertette a kony-
ha felújításának részleteit, és örömét fejezte ki a
tekintetben, hogy két jubileumi esemény is kap-
csolódik a beruházáshoz. Egyrészt Raposka
idén ünnepli 700 éves évfordulóját, másrészt a
felújított Kultúrházat is 10 évvel ezelőtt adták át.

Szeretettel köszöntötte Tapolca Város frissen
kinevezett jegyzőjét, Dr. Németh Mária Anitát,
akivel közösen, a nemzetiszínű szalag átvágásá-
val hivatalosan is átadták a létesítményt. A részt-
vevők közelről is bejárták, megcsodálták a kor-

szerűen felszerelt és igényesen kialakított helyi-
séget, majd elfogyaszthatták a délután készült
remekműveket. Kellemes, beszélgetős, kikap-
csolódós szombat délután volt.

-KOK-

Konyhaavatás

10 tipp a szabadidő hasznos eltöltésére Raposkán

Konyhaavatás - Dr. Németh Mária Anita jegyző és 
Bolla Albert polgármester ünnepélyesen átvágják a nemzetiszínű szalagot 

Márciustól Bolla Albert polgármester úr és pár
kedves falubeli család hozzájárulásának köszön-
hetően a könyvtárban játszósarok várja Rapos-
ka legkisebb „ol-
vasóit”. Köszön-
jük a felajánlott
játékokat, sok
szeretettel várjuk
a kicsinyeket is
játszani, rajzol-
ni, gyurmázni!

Könyvtár – 
gyereksarok

Játszósarok 
a könyvtárban



Tájékoztatom a Lakosságot, hogy az
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. a 2017-
es évben ingyenes lomtalanítást szervez
településünkön. 

Időpontja: 2017.május 08.
A lomtalanításhoz 1 db 30 m3-es kon-

téner kerül kihelyezésére a kultúrház elé
reggel 7 órától délután 18 óráig. A
lakosság a fenti napon és időpontban
helyezheti el a konténerben a lomtalaní-
tásra szánt hulladékot.  

A lomtalanítás menetrendjétől eltérő
időpontban és helyszínen, közterületre
kihelyezett hulladék illegális hulladék-
lerakásnak minősül, az elkövető kör-
nyezetvédelmi bírság fizetésével sújt-
ható!             

Bolla Albert polgármester, 
Dr. Németh Mária Anita jegyző
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Jó hangulatban telt idén is a gyerekfarsang.
Szép számmal jelent meg az ötletesebbnél
ötletesebb jelmezben a falu apraja, még a
legapróbbak is. A játékos vetélkedőkön kívül
(székfoglaló, puszedli-evő verseny, lufipuk-
kasztás és táncverseny) háromtagú zsűri
előtt vonultak fel a maskarások. Nehéz dolga
volt Jelenszky Istvánné Katinak, Barka Ernő-
né Magdinak és Kovács Péternek, ám egy-
behangzó vélemény született a helyezéseket
illetően. Senki sem ment üres kézzel haza,
hiszen a játékok során a „jó boszorkányok”
gondoskodtak a megfelelő finomságokról, és
minden beöltözött résztvevő emléklapot
kapott. A jelmezverseny helyezettjei: I. Süke-
tes Miklós, mint hóember, II. Horváth Olívia,
mint hastáncosnő és III. Kozma-Bognár Alíz,
mint cica. Kozma-Bognár Cintia, Míra és
Nóra, mint Aranyhaj, Hamupipőke és Jótün-
dér különdíjban részesültek.

Köszönet mindenkinek, aki eljött és a szer-
vezőknek, akik segítettek előkészülni a meg-
lepetésekkel.

-KOK-

Farsangi mulatság a gyerekeknek

Farsangi felvonulás

2017. február 11-én került megrendezésre
a felnőtt farsang. A családias hangulatú bálon
nem hiányzott a jókedv és a kellemes muzsi-
ka sem, Borbély Balázs és Varga Józsi nagy-
szerű zenéjükkel gondoskodtak a remek han-
gulatról. A maskarába öltözött felnőttek
„mesés” jelmezekben roptak, megjelent a szí-
nen Shrek és Fiona, a Hupikék Törpikék és
Pocahontas is. Külön öröm, hogy Hegyma-

gasról is eljöttek a mulatságra. A jelmezver-
seny végül döntetlen eredménnyel zárult,
minden beöltözött résztvevő kapott a jófajta
farsangi fánkból, melyet testvériesen szét-
osztottak a bálozók között. A társaság ezzel
a tartalmas, szép estével ünnepelte a farsan-
gi időszakot, melyre jövőre is várjuk szere-
tettel a falu felnőttjeit.  

-KOK-

Felnőtt farsang

„Mesés” farsang volt

Tollfosztás
Január 28-án, szombati napon került sor a

hagyományos tollfosztó délutánra a raposkai
Könyvtárban, Simonné Király Anna vezeté-
sével. Idén a sok megbetegedés miatt sajnos
csak kevés számú résztvevő akadt e jeles
hagyományok ápolására, de a jókedvű beszél-
getés és a közös sütizés, borozgatás ezúttal is
összehozott pár falubeli asszonyt. Köszönjük
Barka Ernőné Magdinak, Jelenszky Istvánné
Katinak, Ángyánné Kiss Katinak és leány-
ának Ángyán Katinak a finomságokat, illet-
ve Varga József alpolgármester úrnak a
lélekmelegítő zamatos bort. A közösségépí-
tő rendezvényre jövőre is várjuk majd a részt-
vevőket, hiszen fontos esemény ez is a falu
életében, még egy lehetőséggel több az
összetartozás erősítésére.  -KOK-

Lomtalanítás



Mobiltelefon-szolgáltatók nyere-
ményjátékára hivatkozva próbálnak
pénzt kicsalni áldozataiktól az elköve-
tők.

A nyeremény átvételének feltételeként
mobiltelefon egyenlegfeltöltést kérnek
a sértettektől. A feltöltést telefonon
vagy ATM automatán keresztül kell
elvégeznie az áldozatoknak úgy, hogy a
tettesek közben folyamatosan tartják
velük a kapcsolatot és egyes részműve-
letek végrehajtásának elvégzését kérik
tőlük.

Az utasításra végrehajtott műveletek-
kel azt érik el a csalók, hogy a sértett

nem a saját egyenlegét, hanem egy
másik előfizetéshez tartozót tölt fel,
azonban az ígért nyereményhez így sem
jut hozzá.

A rendőrség azt kéri, ha ilyen hely-
zetbe kerülnének, ne teljesítsék a tele-
fonáló kérését, hanem azonnal értesítsék
a rendőrséget. Bejelentést tehetnek a
Tapolcai Rendőrkapitányság 87/412-
322-es telefonszámán, a 107-es, 112-es
központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén, vagy az ingyenesen hív-
ható és a nap 24 órájában elérhető 06-
80-555-111 „Telefontanú” zöld szá-
mán.

Március 8-án a raposkai Kultúrházban dél-
után 17:00 órai kezdettel Bolla Albert pol-
gármester úr köszöntötte a rendezvényen
megjelent hölgyeket. A megható gondolatok
és a szép idézet után következett a raposkai
férfiak meglepetés műsora. Elmondhatjuk,
hogy egy szem sem maradt szárazon, ám
ezúttal nem a meghatottságtól, hanem a jóízű
kacajok miatt, amit a fiúk fergeteges műsora
váltott ki belőlünk. A színvonalas előadást
hihetetlenül összefogott és alapos készülődés
előzte meg, a csapatot Forika László verbu-
válta és tanította be a produkcióra. Láthattunk
egy humorral jócskán átszőtt iskolai jelene-
tet Dénes Gergő, Linter Martin és Forika
László főszereplésével, majd egy látványos
show táncot a raposkai férfikartól, az ír sztepp
elemeinek beépítésével. 

Végül, mikor a hangulat már amúgy is a
tetőfokára hágott, részt vehettünk egy eskü-
vőn, ahol az Ara – Ifj. Szijártó László és a
Vőlegény – Linter Martin esküdött örök hűsé-
get egymásnak Forika László tiszteletes előtt.
A humoros, könnyeket előcsalogató műsort
pedig egy rövid vetélkedő követte, melyhez
a közönség soraiból választottak ki „áldoza-
tokat”. 

A férfi szereplők ezután egy-egy virággal
köszöntötték a falu asszonyait, lányait. 

A nevetésben megfájdult arcizmainkat a
műsor után érkezett csodálatos, tüzijátékkal
díszített tortával „ápoltuk”, melyet a Nőnap
alkalmából ajánlott fel a társaságnak Vincze

József raposkai lakos. 
A tortaevést követően, akinek volt kedve

még meghallgathatta Szűcs Annamária és csa-
pata előadását az aloe verát tartalmazó szé-
pészeti és egészségmegőrzési készítmények-

ről és részt vehetett egy kis kényeztető, játé-
kos arcápolásban. 

Az este remekül éreztük magunkat mi nők,
köszönjük a megkülönböztetett figyelmet és
a vidám perceket! -KOK-
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A raposkai legények, akik kitettek magukért:  Kocsor Péter, Szalóky Balázs, 
Ifj. Nagy Sándor, Dénes Gergő, Szijártó Richárd, Szijártó László, Szűcs Gábor,

Peszleg Róbert, Nagy Sándor, Linter Martin és Forika László

Nemzetközi Nőnap Raposkán

Rendőrségi közlemény

FIGYELEM! TELEFONOS CSALÓK!

Körzeti megbízott fogadóórája
Körzeti megbízott Bognár Bálint r.ftörm.
KMB Iroda címe    8300 Tapolca, Ady Endre utca 2.
KMB telefonos elérhetősége  06-30/946-2868
E-mail cím      horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu
Működési körzete    Raposka
Fogadó óra      Minden héten csütörtök 10:00-12:00 

a Polgármesteri Hivatalban
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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, péntzek: 8.00-12.00
Teleház: 8300 Raposka, Fő u. 51. Tel.: 87/510-458
e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu
www.facebook.hu/raposka
Nyitva tartás: V-H: szünnap, K: 10:00-19:00, SZ: 10:00-

17:00, CS: 8-15:30, P: 10:00-18:00, SZo: 13:00-18:00
Kultúros: Kovácsné Ottó Krisztina Tel.: 20/354 6798
Falugondnok: Nagy 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 mun-
kanap 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

ISSN 2063-2576
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. 
Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644

• Információk •

Beküldendő a vízszintes 1; 39. és a függőleges 8. sz. sorok megfejtése a Teleház 8300 Raposka, Fő u.51. sz. alatti címre, 
vagy ugyanezen a címen személyesen is leadható.

Beküldési határidő: 2017. június 30. Nyertes díja: ajándékcsomag.
Előző rejtvény nyertese: Szalóky Eszter, Raposka

Rejtvényt készítette: Bolla Albertné

Vízszintes: 
1. Raposka idei évi rendezvénye; 15. tisztelet vki iránt; 16. bensősé-
ges, érzelmes hang; 17. eledel; 18. sugárhajtású repülőgép; 19. ….. Fru-
zsina (színésznő); 21.vázlat; 22.levéltávirat; 23. feltéve; 24. magas kaka-
ótartalmú édesség; 26. ruhát tisztít; 27. … Hari (kémnő); 29. REZ; 30.
rosszat akaró; 32. forróságban elpusztul a fű; 34. vietnami származású
magyar énekesnő; 37. arról a helyről; 39. Raposka áprilisi rendezvé-
nye; 43. SN; 44. Verne regényhős; 45. homo …. (gondolkodó ember);
47. zamata; 48. sáncol (sakk); 49. orosz repülőgép típusa; 50. ABC utol-
só betűje; 51. reptében megfog; 53. továbbá; 54. finn párt; 55. a nagy
varázsló; 56. egyenes, nyílt szívű ember.

Függőleges:
1. frizurát rögzítő spray; 2. lét; 3. szájat nagyra nyit; 4. mássalhangzó;
5. íz; 6. község Pécs közelében; 7. élelmes, tettrekész ember; 8. Rapos-
ka januári rendezvénye; 9. házfödél előre kinyúló része; 10. zsák (spa-
nyol); 11. személyes névmás; 12. Lehel vezér névváltozata; 13. egy szó
eredeti formája; 14. spanyol fizetőeszköz volt; 20. szolmizációs hang;
21. adót kivet; 23. ilyen rostélyos is van; 25. kígyó a Dzsungel köny-
vében; 27. lónyáj; 28. igen (szleng); 31. egykori magyar popegyüttes;
33. kémiai kötéstípus, 35. Jászvásár roman neve; 36. felületére pottya-
nó; 38.tüskés növény, 40. égitest; 41. szám; 42. ón vegyjele; 46. SEZ;
47. IKN; 48. egyiptomi napisten; 52. lítium vegyjele.
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