
Nagy tisztelettel köszöntöm újságunk valamennyi olvasóját.
A 2011. IV. negyedévi híranyag összeállítása során lehetőség nyílik - a

megfelelő adatok birtokában -  az elmúlt esztendő  rövid áttekintésére,
értékelésére. 

Az előzőekből adódóan a képviselőtestület végezte aktuális feladatait,
tartotta testületi üléseit, szervezte a különböző rendezvényeket és gondos-
kodott a település folyamatos működtetéséről.

A képviselőtestület 2011. évben 14 alkalommal ülésezett, melynek
során mintegy 70 határozatot és 11 rendeletet alkotott. Az ülések mindig
határozatképesek voltak. A napirendi pontok írásos anyagát a képviselők
időben megkapták, így lehetőség volt azokra felkészülni. Az ülések
mindig temperamentumosan folytak egymás gondolatainak megértése
mellett. A hozzászólások és viták építő jellegűek voltak.

Polgármesterként településünket számos alkalommal képviseltem az
év során a különböző rendezvényeken, valamint intézményi-, társulási-,
és egyesületi üléseken.

A romló gazdasági körülmények és az önkormányzati dolgozók
csökkentett létszáma komoly kihívások elé állított bennünket avégett,
hogy feladatainkat a megszokott időben és színvonalon el tudjuk végezni.
A jövő sem kecsegtet bennünket jobb kilátásokkal. Ilyen helyzetben az
önkormányzatunk is visszafogottan próbálja ellátni feladatait, ahol lehet,
próbálunk takarékosabb gazdálkodást folytatni. A 2012-es évben helyi
adó emelést az önkormányzat nem tervez.

A munkatársaknak és a segítő raposkai polgároknak köszönhető, hogy
rendezvényeinket sikerült minden esetben zökkenőmentesen megtartani,
hogy tiszták és takarosak épületeink, virágos és rendezett a közterületünk,
működnek a közösségi funkciók színterei és a közszolgáltatások.

Az önkormányzat vagyoni helyzete stabil, sem vagyon felélés, sem
vagyonvesztés nincs. A 2011. évi 32 millió 954 ezer Ft-os
költségvetésünk biztosította a település működéséhez szükséges pénzügyi
feltételeket. 

A 3. negyedévet 1.750 ezer Ft pénzkészlettel zártuk, likvidítási hitel
felvételére nem került sor.

Az önkormányzati ciklusra tervezett fejlesztési elképzeléseinket továb-
bra is napirenden tartjuk (kultúrház tetőterének beépítése; ravatalozó
felújítása, állomási út felújítása; házhelyek kialakítása). El kell azonban
mondani, hogy a pályázatok egyre bonyolultabbak, és a hozzá szükséges
önrész előteremtése is gondot okozhat. Fejlődés viszont csak pályázatok

elnyerésével lehetséges, ahogy eddig is. Várjuk az olyan kiírásokat,
melyeknek meg tudunk felelni céljaink megvalósítása érdekében.

A 2011-es esztendő utolsó negyedéve is bővelkedett rendezvényekben
az előző évek hagyományainak megfelelően.

November 24-én közmeghallgatás tartására került sor a kultúrházban.
A megjelentek beszámolót hallhattak a képviselőtestület munkájáról és a
környezet állapotáról. A falugondnok is ennek keretében számolt be egész
éves tevékenységéről.

Kulturális rendezvényeink jó színvonalon, szép számú érdeklődő jelen-
léte mellett kerültek megtartásra. Ezekről bővebbet az újság belső lapjain
tudhat meg a kedves olvasó.

Tisztelt raposkai polgárok!
Az elmúlt negyedév időszakáról és az év történéseiről szóló gondo-

lataim után befejezésül engedjék meg, hogy magam és a képviselőtestület
valamennyi tagja nevében a 2012-es évre kívánjak Önöknek és család-
tagjaiknak békés, boldog, egészségben eltöltendő újesztendőt.

Tisztelettel: Bolla Albert
polgármester
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Önkormányzati Hírek

Magyarországon is egyre nagyobb divat ez a kelta eredetű, de Ameriká-
ban kultusszá vált ünnep, a Halloween. Az egyik történet szerint Jack

lopott a templomból és hazafelé szaladt, nyomában az őt üldöző falusi-
akkal. Ekkor jelent meg neki az ördög, mert eljött az ideje, hogy Jack
meghaljon. Ő viszont üzletet ajánlott neki: ha megkíméli az életét, ő
cserébe segít zavart kelteni a falusiakban. A terv az volt, hogy az ördög
felveszi egy ezüstérme alakját, amivel Jack fizet a lopott holmiért. Ezután
az érme eltűnik, a falusiak pedig egymásnak esnek, hogy ki lopta el a
pénzt. A terv tetszett az ördögnek, csak azzal nem számolt, hogy mikor
Jack a zsebébe csúsztatja, pont egy kereszt mellé pottyan, ahonnan csak
akkor szabadulhat, miután megígérte, hogy soha nem viszi Jack lelkét a
pokolba. Nem sokkal később Jack meghalt, ám bűnei miatt a mennybe
sem engedték be, így a lelke nem találhatott nyugalmat. Panaszaira, hogy
a nagy sötétségben nem lát semmit, az ördögtől kapott egy darab parazsat,
ami a pokol ki nem hunyó tüzével égett. Ezt egy marharépába tette,
amiből lámpást faragott, és állítólag szelleme a mai napig ezzel bolyong,
keresi a lelki nyugalmat. Neve pedig a Jack of the lantern kifejezésből
ered, jelentése: Lámpás Jack.

A halloween (október 31.) az angolszász országokban a boszorkányok,
kísértetek és a szellemek ünnepe. Jelképe a faragott töklámpás. A
hiedelem szerint a töklámpások kettős célt szolgálnak: egyrészt távol
tartják a gonosz szellemeket, másrészt pedig világítanak a halottak szelle-
meinek, hogy azok hazatalálhassanak. Hiszünk-e benne vagy sem, min-
denképp jó szórakozás a házi tökfaragás.                 Folytatás a 2. oldalon...

Egy „tök jó” nap!

Szent György-hegy 2012. január

Tök jó nap



Folytatás az 1. oldalról:
Az ünnepnek nagyon fontos része, hogy minél rémisztőbb dekoráció

készüljön az ablakokra, ajtókra és minden kis zeg-zugba.  Mi is kitettünk
magunkért. A Teleházat már előtte való napokban ellepték a szellemek,
boszorkányok, szörnyek. Ebből a legjobban az az életnagyságú öreg-
asszony sikerült, akinek a vállán egy varjú üldögélt.  

A töklámpás faragásával indítottuk az estét. Mivel jó ideig eltartott ez
a munka, közben ránk sötétedett. Az elkészült remekműveket így már ki
is próbálhattuk. A tökfigurák belsejébe gyertyákat helyeztünk, és a
Kultúrház szinte kísértetházzá változott a rendkívüli lámpások fényétől. A
nagy munka közben azért kicsit elfáradtunk és megéheztünk, ezért
tábortűz mellett szalonnát és pillecukrot sütöttünk. A tábortüzet Nagy
Sándorné és Szalóky Csaba  rakta meg.

Ezután a gyerekek bátorságpróbán vehettek részt, a rémségek éjszakáján.
A sötét udvaron, a töklámpások fénye mellett kincset kellett keresniük a
boszorkányok elvarázsolt üvegeiből. Ezekben viszont egyéb meglepetések
is vártak rájuk - többek között kígyók-békák. Csak azok tudják igazán mi-
lyen izgalmas volt, akik ennek az egész „Tök jó napnak” a résztvevői vol-
tak. Úgy gondolom, hogy ez a program nagyon jól sikerült, és a faluból min-
den korosztály képviselte magát. Külön köszönet azoknak, (Nagy Sándorné,
Szalókyné Szollár Katalin, Barka Ernőné, Török Kinga, Csizmadiáné
Kriszti néni, Jelenszky István és felesége, Hoffman Ferencné), akik kü-
lönböző tökös finomságokkal leptek meg minket, hiszen a nap folyamán
ehettünk: sütőtökkrém levest, tökgolyót, tökmagos pogácsát, boszorkány-
linzert, tökös pitét, és persze sült tököt. A faragáshoz felhasznált tököt
pedig köszönöm a Simon és az Ángyán családnak. Petrétei Krisztina

Egy „tök jó” nap!

December 21-én 13. 00 órára hívta meg az önkormányzat a falu időseit.
Lelkesen készültünk műsorral erre a napra, gyerekek és felnőttek
egyaránt, az önkormányzat pedig immár hagyományosan ajándékkal és
vendéglátással fogadta a megjelenteket.

Bolla Albert polgármester úr ünnepélyes megnyitója után Kocsor
Valentina, Illés Klaudia, Halász Rebeka és Réka köszöntötték a jelenlévő
vendégeket karácsonyi dalcsokorral. Ezután az „Életlehetőség” fiatal-
jainak előadását nézhettük meg, akik karácsonyi dalokat és Betlehemes
színdarabot adtak elő nagy sikerrel. A műsoruk után saját kezűleg
készített ajándékkal kedveskedtek az időseknek. Ezúton is köszönetünket
és hálánkat fejezzük ki az „Életlehetőség” Szociális Nappali Intézmény
fiataljainak és dolgozóinak.  A raposkai lányok-asszonyok egy Andalúz
tánccal lepték meg a vendégeket. A műsor után polgármester úr külön
felköszöntötte Raposka község egyik legidősebb lakosát Király Józsefné
Margit nénit.  A program zárásaként következett a finom ebéd, melyet az
önkormányzat megrendelésére Mezőssy Tamás és munkatársai készítet-
tek el. Jó hangulatban telt a délután. Köszönjük mindazoknak a segítségét,
akik emlékezetessé tették ezt a napot. Remélem, jövőre még többen
megtisztelik  jelenlétükkel  ezt a rendezvényt.     Nagy Sándorné

Idősek karácsonya

Havas Éva: Szilveszteri szikrák
Oson felénk az utolsó nap
már itt integet a kertek alatt
fényeket hordoz homlokán,
s szívében remény-álmokat.

Szilveszter, vidámság évada
szikrát vet most az éjszaka
pezsgő buborék csiklandja nyelvünk
várakozással telik meg lelkünk.

Szorosan fogjuk egymás kezét,
röppenünk álmokon- irány az ég,
szédülni sincs idő, és lám
az új esztendő tárja kezét:

keblére ölel, új dallamot
dúdol fülünkbe- hátrahagyott
bosszúságot és bánatot,
s mi várjuk a derűsebb holnapot!

A 2011-es esztendőben is színvonalas szil-
veszteri rendezvénnyel várta vendégeit a Rapos-
kai Ifjúsági Sport és Szabadidő Egyesület.

Az egyesület már évek óta megrendezi a szil-
veszteri mulatságot. A szervezők, Petrétei Krisztina
és Nagy Sándorné lelkesen készültek az estére.
Meghívóval csalogatták a falu lakosságát, mely-
re szép számmal akadt jelentkező. A Kultúrház
díszítésében, a tombolatárgyak csomagolásában
az egyesület tagjai segítettek. A bál vacsorával

kezdődött, mely sertés szelet, vörösboros párolt
káposzta és főtt burgonya volt. 

A zene és egy sikeres buli legfontosabb kelléke
a pezsgő, melyet a szervezők éjfél előtt tettek az
asztalra. Éjfélkor meghallgattuk a Himnuszt, majd
pezsgőbontás után mindenki boldog új évet kívánt
mindenkinek. További hangulatfokozóként követ-
kezett a tombolahúzás. A tombolatárgyak felaján-
lásáért külön köszönet az önkormányzatnak és ma-
gánszemélyeknek, mindenki örült a nyereményének.

Utána tánc, tánc, tánc. Az utolsó táncparkett
ördögei hajnal öt óra után mentek haza. Azok-
nak, akik az óév búcsúztatására a falu program-
ját választották, biztosan „fáradtan” de vidáman
kezdődött az Újév. Nagy Csabáné

Óévbúcsúztatás
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A rendezvény résztvevői
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Az a megtiszteltetés érte kis csapatunkat, hogy a falu rendezvényein
nyújtott segítségünkért Bolla Albert polgármester úr hozzásegített ben-
nünket egy kellemes kiránduláshoz. Így jutottunk el egy szép napfényes
őszi napon a Dunakanyar csodálatos természeti adottságokkal rendelkező
tájára, a történelmi hangulatú Esztergom és Párkány városokba.

Esztergom az Árpád korban Magyarország fővárosa volt, Esztergom
vármegye, majd Komárom-Esztergom megye székhelye 1950-ig. Az
esztergomi érsek székvárosaként a római katolikus egyház magyarorszá-
gi központja. Aki Esztergomba utazik, már messziről gyönyörködhet a

magyar klasszicizmus legmonumentálisabb épületében a Bazilikában,
amely a kanyargó Duna felett, a Várhegy tetején, hegyek koszorújába
zárva uralkodik a tájon. 

Végakaratának megfelelően – az esztergomi érsekek temetkezési
helyén a Bazilika sírboltjában- helyezték örök nyugalomra a hősiessége
miatt világszerte elismert hercegprímást, Mindszenty Józsefet, akinek sír-
jánál imát mondtunk és mécsest gyújtottunk. A Bazilika megtekintése
után még tettünk egy sétát a szépen rendezett Mindszenty téren, majd
Párkány felé vettük az útirányt. 2001. október 11-e óta a dunai Mária
Valéria-híd teremt közlekedési lehetőséget Esztergom és Párkány között.
Nevét Ferenc József Budán született kislányáról, Mária Valériáról kapta,
ünnepélyes átadására 1895. szeptember 28-án került sor. 1919. július 22-
én este a párkányi oldal első hídnyílása egy véletlenül bekövetkezett rob-
banás miatt a vízbe zuhant. A II. világháborúban a híd több repülőtámadás
célpontjává is vált, de komolyabban nem sérült meg, 1944. december 26-
án azonban a visszavonuló német csapatok felrobbantották. Több éves
tárgyalások és előkészítő munka után 1999-ben írta alá a magyar és a
szlovák kormányfő a híd újjáépítéséről szóló megállapodást. Az elkészült
hidat 2001. október 11-én adták át. Párkány főterére és a nemrég
kialakított gyönyörű sétáló utcába érkeztünk, ahol sok volt a látnivaló.
Betértünk egy hangulatos cukrászdába, ahol finom cukrászkülön-
legességeket kóstoltunk meg. Hazafelé Budapesten keresztül vezetett
utunk. Útközben még egy finom vacsorát is elfogyasztottunk, majd jó
hangulatú beszélgetéssel töltöttük az időt hazaérkezésig. 

Ezúton szeretnénk megköszönni polgármester úrnak, hogy lehetővé
tette számunkra ezt a szép kirándulást. Kis csapatunk tagjai: Petrétei
Krisztina, Borbély Balázs, Hoffman Ferencné, Farkas Antalné, Barka
Ernőné, Nagy Sándorné, Simonné Király Anna, Szentgyörgyi Ferencné.

Szentgyörgyi Ferencné

Novemberi kirándulás

„Minden évben december havába` 
megérkezik, és a sok gyerek várja 
mit is hoz nekik lista szerint, 
kíváncsi szemük az égre tekint: 
ott suhan a szép szán, rajta csokoládé, 
de virgács is van, az a rosszaságé, 
- kis szívekbe várakozás költözött - 
fényes cipők az ablakok mögött 
reggelre megtelnek, hozva örömöt”

/Havas Éva: Télapóváró/

A várva várt Télapó a szokásos időpontban
december hatodikán Raposkára is megérkezett,
de az idei évben az útja nagy nehézségekbe üt-
között. A Kultúrházban összegyűlt gyerekek és
vendégek az Északi Boszorkánytól tudták meg,
hogy ő elrabolta és fogva tartja a Télapót. Ilyen
veszedelemtől csak a gyerekek tudják megmen-

teni úgy, hogy a bal lábbal kelt boszorkányt jó
kedvre kell deríteniük. Ehhez meg kellett keres-
ni az elkóborolt macskáit, teát készíteni, hogy
felmelegítsék a szívét, a mézes-
kalács sütiket ki kellett díszí-
teni, össze kellett rakni a képet,
amit a holló széttépett, és se-
gíteni kellett elfogyasztani a
varázskert gyümölcseit Ezután
végre kiszabadult a Télapó, aki
a krampuszok segítségére is
számíthatott, majd viszonzásul
megajándékozta a gyerekeket,
akik mindent megtettek a kisz-
abadulásáért. A Télapónak per-
sze aznap még rengeteg teendő-
je volt így hamar elköszönt, vi-
szont a gyerekek örömmel ma-

radtak sütizni még a kultúrházban. Köszönöm
mindenkinek a segítséget.           

Petrétei Krisztina

Télapó ünnep kicsit másképp

Az óévbúcsúztató egyik programja volt településünkön a forralt bor-
főző verseny,  melyet  2011. december 28-án tartottunk a Kultúrház ud-
varán.

Ez egy jól bevált, kellemes hangulatú rendezvény, melyen az előké-
születek is gördülékenyen haladtak. A programot 15.00 órakor Bolla
Albert polgármester úr nyitotta meg, majd mindenki hozzáfogott a borok
elkészítéséhez. Kilenc csapat indult a megmérettetésen.  A zsűri tagjainak
nehéz feladata volt, hogy a finomabbnál finomabb borok közül kivá-
lasszák a legjobbat. Szigorú pontozás alapján sikerült megtalálni a leg-
finomabb nedűt. 

Az első helyezetteket az önkormányzat ajándékkosárral jutalmazta, a
többiek emléklapot és pezsgőt vihettek haza. Fehérbor kategóriában az
első helyezett a Hegymagasi Polgárőrség, vörösbor kategóriában pedig
az E. S. T. M. csapata lett. Gratulálunk nekik! 

A forralt borfőző verseny már nem múlhat el sült gesztenye és zsíros
kenyér nélkül. Az idei évben is Halász István ajánlott fel gesztenyét a
résztvevőknek, amit Nagy Attila a rendezvény ideje alatt számunkra na-
gyon finoman megsütött. Köszönjük! A jó kedvet a tangóharmonikás még
tovább fokozta,  aki a kedvenc nótáinkat is eljátszotta. Petrétei Krisztina

Forralt bor főző verseny
A Tapolca alatti barlangrendszer kialakulásának rövid ismertetéséhez

nem szükséges nagyon távol visszatekinteni a földtörténeti múltban –
mindössze 10 millió évet. Ekkor a földtörténeti újidő vége környékén
hazánk területétől egészen az Aral – tóig egy hatalmas tenger, a Szarma-
ta-tenger terült el. Mivel a Föld felszíne lassú, de folytonos mozgásban
volt és van is, hol emelkedett, hol süllyedt, ennek eredményeként a Szar-
mata-tenger mélysége is változott. Ezen mélységbeli változások követ-
keztében a lerakódott mészkő nem egynemű, hanem több vastagabb és
vékonyabb rétegekből áll, köztük pedig meszes agyagrétegek helyezked-
nek el. A felhalmozódott tengeri üledék számottevő része az elpusztult és
fenékre süllyedt mészvázas állatok vázmaradványaiból képződött. Az így
kialakult mészkövet szarmata mészkőnek nevezzük. Ebben a kőzetben
alakította ki a víz a Tapolca alatti barlangokat.

Megközelítőleg 5,5 millió éve intenzív kéregmozgások révén a
mészkőrétegek helyenként lesüllyedtek, máshol kiemelkedtek. A
Szarmata-tenger több részre szakadt. A hazánk területén lévő marad-
ványtenger a Pannon-tenger nevet viselte. A Pannon-tengert a felé
igyekvő folyók idővel feltöltötték, főleg agyag- és homokrétegekkel.

Folytatás a 4. oldalon...

A Tavasbarlang kialakulása

Kis csapat

Télapó és megmentői



Bolla Albert polgármester fogadóórája: csütörtök 10-12 óráig
Tel: 06-30/677-98-44, Honlap: www.raposka.hu
E-mail: polgarmester@raposka.hu

Körjegyzőség: Tapolca, Zrínyi u.7. Tel: 87/510-335
Ügyfélfogadás: hétfőn és pénteken 8-12 óráig, szerdán 8-12 és 13-15 óráig,
csütörtökön Raposkán: 8-12 óráig.
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Rejtvény

Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek

Panta Rhei: Téli dal
Az út csillogó,
Puhán hull a hó.
A csend ringató…
Folytatás a rejtvényben!
Vízszintes: 1. a dal folytatása (1);
13. nátrium-klorid és víz elegye; 14.
ilyen rétes is van; 15. téli csapadék;
16. lányunk férje; 17. erősen érdeklő-
dik; 18. női név; 20. vízben élő nö-
vény; 22. állóvíz; 23. vonalzó vége;
24. hamis; 25. függeni; 27. függeszt;
29. hüllőfaj; 31. ezüst vegyjele; 32.
föléje ér; 33. ... Land (Nemo kapi-
tány); 34. ilyen kalács is van; 37. csor-
dultig; 38. asztácium vegyjele; 39.
csodálkozó szó; 40. tó Oroszország-
ban; 43. vasúti szerkocsi; 46. egység
(olasz); 49. büntetés.

Függőleges: 2. folyó Szlovéniában;
3. ösztökélő szó; 4. Zala m-i község;
5. széken tartózkodó; 6. VD; 7. angol
nemesi cím; 8. Lokomotív …; 9. …

Lajos mesemondó; 10. szálas anya-
got lazít; 11. törzsfejlődés egyik el-
mélete; 12. … Linsey (Usa fitnesz
bajnok); 15. a dal folytatása (2); 17.
magas növény; 19. ösztökél; 20. rang-
jelzés; 21. gól angolul; 24. keresztül;
25. levegő; 26. férfinév; 28. elintézen-
dő dolog; 29. hántolt gabonából ké-
szült étel; 30. … Ferenc író; 32. szol-
mizációs hang; 35. eleség; 36. Kam-
bodzsa pénzneme; 41. jelet vés; 42.
… Padre mágus; 44. neodímium 
vegyjele; 45. felületére; 47. szám ide-
gen rövidítése; 48. hosszú énekjel.

Beküldendő a vízszintes 1; és a füg-
gőleges 15.sz. sorok megfejtése a
Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz.
alatti címre, vagy ugyanott személye-
sen is leadható. Beküldési határidő:
2012. március 08. Nyertes díja: aján-
dékcsomag. Előző rejtvény nyertese:
Tóth Józsefné, Raposka, Fő u. 22. 
Rejtvényt készítette: Bolla Albertné.

1

15

18

23

27

34

38

43

2

13

35

3

19

31

44

4

16

28

39

5

24

36

6

20

32

45

17

30

49

9

14

25

42

46

10

22

37

47

11

33

12

26

48

8

21

41

7

29

40

Folytatás a 3. oldalról:
A kéregmozgások miatt a terület emelkedni kezdett, így legnagyobb

része szárazulattá vált. Ez a folyamat 2,5-3 millió éve zajlott. A mozgások
következtében a vulkáni tevékenység is megjelent. Már a vulkanizmus
alatt és után is voltak meleg vizes feltörések, melyek a mészkőben lévő
karsztvízzel keveredve oldották a szarmata kőzetet, ezáltal barlangok
keletkeztek. Így kialakult az évmilliók során a tapolcai Tavasbarlang.

Hozzávetőlegesen 20 ezer éve, a jégkorszak végén kismértékű sül-
lyedéssel született meg a Balaton medencéje, melynek északi határa
Tapolca területén van. A medence északi része szarmata mészkő alapzatú,
míg a délebbre elterülő mederrész már más alapokon fekszik. A barlang
vize pedig e két terület határán, Tapolcán jön felszínre forrásként.

Varga Balázs

A Tavasbarlang kialakulása

2011. szeptember 12-től megkezdődött a rendszeres ebédszállítás
községünkben. Előzetes felmérés alapján először tíz majd tizennégy
személy igényelte a szolgáltatást, melyet a falugondnok lát el. Az ebédet
a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft biztosítja, jelenleg 370
Ft/adag az ára. A szolgáltatást folyamatosan igényelni lehet, mivel hetente
kell fizetni. A fizetés pénteken történik, így ha valaki jelentkezni szeretne,
kérjük, csütörtökig jelezze a falugondnok telefonszámán.

Borbély Balázs

Ebédszállítás a faluban
Tapolca – Tavasbarlang
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