
Tisztelettel köszöntöm az újság valamennyi
olvasóját. 

A szokásos módon röviden kívánok foglal-
kozni az önkormányzati munkával, a település
életében történt változásokkal, a lezajlott prog-
ramokkal, és a közeljövő várható rendezvénye-
ivel.

Az önkormányzati munkát illetően a képvise-
lő-testület a II. negyedévben egy alkalommal,
május 13-án tartotta nyilvános testületi ülését. A
napirendi pontok kapcsán többek között foglal-
koztunk a 2014.évi költségvetési maradvány fel-
használásának elfogadásáról. Fontos napirend
volt a település 2015-2019-ig terjedő gazdasági
programjának, valamint a környezetvédelemről
szóló rendeletnek az elfogadása. Módosításra
került a vagyonrendeletünk, és értékeltük a
2014.évi gyermekjóléti-,és gyermekvédelmi
tevékenységet. Foglalkoztunk továbbá a falu-
gondnoki munkakör betöltésével kapcsolatos
teendőkkel, miután 2015. május 7-én a falu-
gondnok beadta írásos felmondását. Egyúttal
döntöttünk az állás pályázati kiírásáról. A pályá-
zatra 8 fő adta be jelentkezését, melyből 2 fő
helyi lakos. A júliusi testületi ülésünkön a pályá-
zatok megismerése után a testület döntése alap-
ján a munkakört 2015. július 09-től a raposkai
Nagy Norbert tölti be 3 hónap próbaidő kikö-
téssel.  

Itt köszönöm meg a képviselő-testület nevé-
ben Borbély Balázs korábbi falugondnoknak a
település érdekében több éven át végzett tisztes-
séges munkáját, melyet a testület külön is jutal-
mazott.  

Foglalkoztunk az önkormányzat különböző
ingatlanjaiban történő javítási-, karbantartási
munkákra kapott árajánlatokkal (teleház festése,
kultúrház külső faszerkezeti részek festése,
harangozó-ház állagmegóvási munkái). 

A negyedév nagy kulturális rendezvénye volt

a XXIII. Szent György-hegyi Napok április.20-
26-ig terjedő időszaka. A program az évek óta
bevált forgatókönyv szerint került megtartásra. A
rendezvényünket megtisztelte Dobó Zoltán
Tapolca város polgármestere, és Rig Lajos úr,
újonnan beiktatott országgyűlési képviselő.Tele-
pülésünkön a Szent Mihály borúton - amely a
kultúrháztól indult és ugyanoda tért vissza- 10
fővel vettek részt Ebenheimből érkezett német
barátaink, míg Finnországból 40 fő, és az ország
különböző pontjairól is szép számmal érkeztek
vendégek. Köszönetemet fejezem ki a rendez-
vény lebonyolításában és a német barátaink ven-
déglátásában részt vállalók munkájáért, valamint
a pincetulajdonosoknak a borút fogadásáért.

A település kultúrházában színvonalas gyer-
meknapi rendezvény került megtartásra, melyről
részletesebben az újság külön cikkében olvas-
hatnak. Itt köszönöm meg az ünnep felnőtt részt-
vevőinek és segítőinek munkáját.

Több különböző ülésen, rendezvényen vettem
részt, így Orbán Viktor miniszterelnök térség pol-
gármestereinek Szigligeten tartott tájékoztaján, a
“Lesencéktől a Balatonig”, a “Zalai Dombhá-
taktól a Vulkánok Völgyéig”, és a Tapolca kör-
nyéki települések társulási tanácsülésén, a köz-
tisztviselői napon, a Szent György-hegyet körül-
ölelő települések polgármestereinek találkozáján,
valamint a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási
Intézményi Társulás ülésén, a tapolcai pedagó-
gusnapon, a kisapáti májusfa felvétel ünnepén,
a hegymagasi elszármazottak első közös talál-
kozóján, és a Raposkai Ifjúsági, Sport és Sza-
badidő Egyesület tisztújító közgyűlésén. Az
egyesületnek újonnan választott elnöke ifj Barka
Imre lett, és a vezetőség is megújult. Benyújtás-
ra került a Veszprémi Törvényszék felé az egye-
sület változásbejegyzési kérelme. 

Részt vettem továbbá június 22-29-ig Tapol-
ca önkormányzatának delegációjában egy finn-

országi utazáson.
Településünk kultúrházában rendőrségi fórum

került megtartásra.
Tárgyalásokat folytattam a Szent György-

hegyet körülölelő települések polgármestereinek
és a Hegyközség megbízásából a Bakonyerdő Zrt
munkatársaival egy hegyi kilátó építésének lehe-
tőségéről.

A település-üzemeltetéssel kapcsolatosan meg-
feszített munkát folytattunk a fűnyírásokat ille-
tően annak ellenére, hogy a házak előtti fűnyírás
az új hatályos helyi rendelet alapján már a pol-
gárok kötelezettsége. Úgy a falugondnok, mint
a képviselő-testület tagjai és az önkormányzat
munkatársai kivették részüket ebből a munkából.
Sajnos, az önkormányzat többszöri próbálkozá-
sa ellenére sem kap a benyújtott pályázatra köz-
hasznú munkást. Így jelenleg nem tudunk elvé-
gezni olyan feladatokat, mint a hegyi utak benőtt
faágainak gallyazása és a fúnyírás. A hiány pót-
lását próbáljuk társadalmi munkák szervezésével
kiküszöbölni (teleház festése, kultúrház lábaza-
tának javítása, festése, fűnyírások, köztéri padok
és asztal kihelyezése). A munkákban résztve-
vőknek köszönetemet fejezem ki és kérem a tele-
pülés polgárait, hogy a közeljövőben szervezen-
dő társadalmi munkákban is lehetőség szerint
vállaljanak részt. Külön köszönöm Varga József
alpolgármester úr település érdekében kifejtett
aktív munkáját (teleház és kultúrház festése,
ebédszállítás, polgármester helyettesítése). 

Tisztelt raposkai polgárok,
Kedves olvasó!
A július 25-én tartandó falunapi rendezvé-

nyünkre hívom fel figyelmüket. A meghívó a
részletes programmal minden házhoz kijuttatás-
ra kerül. Kérem, az ünnepen minél többen vegye-
nek részt és segítsék munkánkat.

Tisztelettel:   Bolla Albert
polgármester
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Önkormányzati Hírek

A „Szent György-hegyi Napok” immár
huszonhárom éve rendszeres tavaszi program a
hegy lábánál fekvő településeken. A már hagyo-
mányos rendezvény szokásos forgatókönyve -
amely egy héten át lázban tartja a hegy boros
gazdáit - az idei évben új programmal bővült,
mely Dobó Zoltán Tapolca város polgármeste-
re, és Cséry Gergő plébános úr kezdeményezé-
sének köszönhető.

A Szent György-hegyen található kápolnák
zarándokút bejárása színesebbé tette a program-
sorozatot, melyre szép számmal érkeztek a kör-
nyékbeli-,és más vidékről érkező vendégek.

Folytatás a következő oldalon.

Szent Mihály
borút

Szent Mihály borút megnyitója (a képen: Knolmajer Ferenc, Bolla Albert, 
Rig Lajos, Dobó Zoltán, Mogyorósi Tibor)



A Húsvét az élet megújulásával, a termé-
kenységgel kapcsolatos ősi természetvallások
emlékét őrzi. A tavasz megérkezésével Húsvéti
kézműves foglalkozást tartottunk a Kultúrházban.
A húsvéti tojások díszítésének technikái a népi

hagyományban az írókázás, batikolás, karcolás,
patkolás és berzselés.  Az idei évben az érdek-
lődő kicsik és nagyok az írókázással ismerked-
hettek meg. melynek fortélyait Balázsné Kiss
Éva mutatta be. Mivel forró viaszra és gyertyá-

ra is szükség volt, így a gyermekeket először tájé-
koztattuk a veszélyekről, hogy figyeljenek
magukra és egymásra a balesetek elkerülése
végett, és már kezdődött is a munka.

A gyerekek hozták magukkal a kifújt tojást,
Éva pedig a kellékeket. Mindenekelőtt szük-
ség volt egy tojásíró eszközre, melynek népi-
es neveivel is megismerkedhettünk: kesice,
gica, gice,vagy kande, de talán az íróka
maradt meg emlékeinkben. Az írókázáshoz a
legjobb méhviaszt használni, melyet a mun-
kafolyamat alatt végig forrón kell tartani. Az
előkészületek után indult is a minta rajzolása
a már kifújt, zsírtalanított tojásra. Biztos kezet
igényel ez az eljárás, mely a díszítő minták
gazdag tárházát kínálja. Leggyakoribb a tojás
nyolc részre osztása, majd a kapott vonalak
mentén a kiválasztott minta felvitele. Külön-
böző formákat rajzoltunk fel. Miután a rajzo-
lással végeztünk, a tojásokat festékbe helyez-
tük.  Mivel viasszal rajzolunk, a már kihűlt fes-
téklébe kell tenni a tojást, hogy munkánk ne
vesszen kárba. Majd amikor elértük a megfe-
lelő színárnyalatot, kivettük a tojást és letö-
röltük róla a viaszt. Már ott is volt a szebbnél
szebb minta, amit az ügyes kezű gyermekek
rajzoltak fel. Az egyedi hímes tojások nagy
örömet okoztak a készítőiknek, és Húsvétra
már az ő remekművük is díszítette az ünnepi
asztalt. Köszönjük Balázsné Kiss Éva óvoda-
pedagógusnak ezt a csodálatos délutánt!
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Alkotás közben Balázsné Kiss Évával

Folytatás az előző oldalról:
A zarándoklat során Hangodi László történész

ismertette a résztvevőkkel a kápolnák építészeti
sajátosságait, Cséry Gergő plébános pedig a
védőszentek történeteivel kápráztatta el a jelen-
lévőket.

Raposkán, a szombati napon Bolla Albert pol-
gármester megnyitója után több mint 100 fővel
indult a Szent Mihály borút bejárása. Első állo-
másként a Szent György kútnál kóstolhattuk a Sár-
kány vére nedűt, ami erőt, energiát adott a hosszú
útra.  

A jó időjárás ezúttal sem maradt el, így az
résztvevők teljes pompájában élvezhették a
tavaszi napsütést, illetve nem utolsó sorban a
hegyi gazdák által kínált pincehideg nedűket.

Az első állomásunktól csupán néhány száz
méterre megállt a menet Lovász Gábor családi pin-
céjénél. Nemcsak borral, de egy előadással is foga-
dott minket a gazda, aki csak mesélt, anekdotázott,
humorizált és persze töltött! A borok mellé pogá-
csa, amíg a készlet tart! És az kifogyhatatlannak
tűnt, de indulnunk kellett, hiszen még jó pár gazda
várta a túrázókat.! A bortúra további állomásai szin-
tén kis családi pincészetek voltak. A vendéglátók:
Vecsei János, Simon László, Újváry Géza, Barka
Imre és családjaik, akik nagy szeretettel fogadták
a túra résztvevőit. Az asztalokon „zsíros deszka”,
pogácsa, zamatos borok és persze pálinka. A túra
során minden vendéglátónknál számolgattuk, lesz-
e elég idő mindenkire?  Az idő kellemes, a han-
gulat jó, a borok kiválóak. Nem is nagyon akar-
nak elengedni bennünket.  „Na még egyet!” … „hát

így nem lehet lezárni….” Nehéz is indulni, de azért
a kalandvágy mindenkit hajtott, és persze tudtuk,
hogy a végállomás újra a Kultúrház, ahol finom
estebéd várja a megfáradt túrázókat, Az idei évben
a kellemes bortúrát Domján Tamás közreműkö-
désével zártuk, aki a jó hangulatú társaságnak húzta

a talpalávalót. Úgy gondolom, hogy a tavasznak
ez az egyik legkedveltebb rendezvénye, amelyen
megszámlálhatatlan régi ismerőssel és baráttal talál-
kozik az ember. Olyannyira, hogy az inspiráló
beszélgetések mellett kifejezetten igyekezni kell,
hogy a borokra is jusson elegendő figyelem. 

Szent Mihály borút

Népi hagyományok a Húsvét jegyében
A zarándokút résztvevői a raposkai Szent Antal kápolnánál



Már több éve május utolsó
szombatján a község önkor-
mányzata a gyermekeknek adja
a főszerepet. Ezen a napon kie-
melkedőbben forog körülöttük
a világ. Az előző években már
részesei lehettek egész délutá-
nos játszóháznak, kirándulás-
nak, interaktív játéknak is. Az
idei évben a Kultúrház udvarán
és a Nagyteremben vártuk a
falu apraját különböző vetél-
kedőkkel, ügyességi játékok-
kal. Először a közismert mesék
világába barangoltunk el, így
néhányan Gombóc Artúr sze-
repébe bújhattak, akik annyi
csokoládét ehettek, amennyit

csak bírtak. A Hamupipőkébe
bújt szereplők lencsét válogat-
hattak és így kiderült, ki a leg-
szorgalmasabb, míg Nagy Ho-
Ho- Horgászként horgászhat-
tak és persze még az aranyha-
lat is kifoghatták - igaz a három
kívánságot nem teljesítette az a
fránya hal. 

A mesék világából Mici-
mackó sem maradhatott ki, és
persze a feladat nem is lehetett
más, mint a méhkaptárba céloz-
ni, hogy a mackó elcsenhesse a
mézet. A kincskereső játék az
idei évben is megmozgatta az
összes gyermeket, és vidáman,
tele izgalommal kutakodtak az
udvaron, minél több kincset

megszerezve.  A programban kerékpár ügyességi
verseny is szerepelt, melyhez a kosárlabda pálya
került átalakításra a Tapolcai Rendőrkapitányság
közreműködésével. A gyermekek a saját bicikli-
jükkel próbálkozhattak minél rövidebb idő alatt
megtenni az akadályokkal nehezített utat. Azok a
gyermekek, akik biztosak voltak tudásukban, bát-
ran vágtak neki a nehéz feladatnak. Nekik gratulá-
lunk. Persze nem maradhatott el az agytekervé-
nyeket megmozgató feladat sem. KRESZ tesztet
kellett kitölteni, ami nem csak a kicsiknek volt nehéz
feladat, hanem a szülőknek is fejtörést okozott!              

Külön megemlítem még Nagy Sándor, Nagy
Szabolcs, Nagy Martin, és Forika Boglárka nevét,
akik kiemelkedően ügyesek voltak a kerékpár
versenyben.

A játékos délután során a gyermekek össze-
tartása erősödött, melyben Bognár Bálint rend-
őr főtörzsőrmester, körzeti megbízott is sokat
segített. 
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Játék közben

Körzeti megbízott és id. Barka Károly

Kerékpár ügyességi verseny, rajtnál Nagy Renáta és Nagy Sándor, 
Bognár Bálint rendőr főtörzsőrmester, körzeti megbízottal

Mesehősök a Kultúrházban

Napjainkban egyre több időskorú válik károsulttá, áldozattá betörők,
besurranók és trükkös tolvajok támadása által. A bűnelkövetőket a korcso-
port sajátos élethelyzete, romló egészségi állapota, egyedülléte motiválja,
melyek együttese a védekező képességüket gyengíti. Közös érdek, hogy
megvédjük őket, azonban ennek eléréséhez a társadalom és a helyi közös-
ségek, valamint az igazságszolgáltatás szerveinek összefogása szükséges.
Az érintett korosztály tagjainak felkészítése fontos tényező, amiért a rend-
őrség is fokozott erőfeszítést tesz. Első lépés a prevenció, és tájékoztatás a
lehetséges bűnelkövetésekről.  Értékeik és személyük védelmében saját
maguk is sokat tehetnek! Raposka községben Bognár Bálint rendőr főtör-
zsőrmester, körzeti megbízott és Borbély Balázs falugondnok közös össze-
fogással keresték fel otthonukban az idősebb korosztályt. Tájékoztatást és
tanácsot adtak, mit tehetnek, hogy ne váljanak a trükkös lopás áldozatává,
továbbá hogy rendszeresen tartsák a kapcsolatot szomszédjaikkal, kölcsö-
nösen figyeljenek oda egymásra. Nagyon fontos az idegenekkel szembeni
elővigyázatos viselkedés! Nem szabad idegeneket a házba, udvarba been-
gedni! Bízunk benne, hogy a személyes felkeresés minden érintettnek fel-
hívta a figyelmét a veszélyekre, és mindezt figyelembe is veszik. 

Bűnmegelőzés az időskorúaknak

Gólyahír!
Örömmel tudatjuk, hogy községünkben járt a gólya.

2015. május 2-án megszületett Kalmár Beatrix és
Nagy László gyermeke: László.

Gratulálunk!

50. házassági évfordulójuk alkalmából 
szeretettel gratulálunk 

a Bittman házaspárnak, 
és még sok boldog évet kívánunk!
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Önkormányzati Iroda: Raposka, Fő u. 51. szám alatt (tel: 87/413-566):
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: 8.00-18.00 óráig; 
Kedd: 8.00-13.00 óráig; Szerda: 8.00-16.00 óráig; 
Csütörtök: 8.00-13.00 óráig; Péntek: 8.00-12.00 óráig

Nagy Norbert falugondnok tel: 06-20/2565-443
Petrétei Krisztina kultúros tel: 06-30/311-5750
Teleház: Honlap: www.raposka.hu; e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu

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

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; 
Körzeti megbízott: 06-30/946-2868;
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. Dézsenyi Éva. 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
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Rejtvény
A rejtvény fősoraiban Tapolca híres 

szülötteinek a neve található.

Vízszintes: 1. Kémikus, vegyész,Tapolca
szülötte (1834-1917); 13. VEAC; 14.
rálel; 16. sejtelmes; 18. hús (angol); 19.
morze jel; 20. orosz zeneszerzők társasága;
21. sütéshez használt kenhető anyag; 23.
női név; 25. ritka (német); 26. francia város
a Mosel mellett; 28. szófaj; 29. ...... Forra-
dalom (XVIII-XIX.sz.); 31. dohánytermék;
32. sásféle fű; 34. ritka női név; 36. orosz
motorkerékpár márka; 37. Joli egyneműi;
38. RSZ; 40. kicsi ellentéte; 41. babasírás;
42. akciós ajánlat; 45. kiütéses győzelem;
46. elnök röv.; 47. horony; 48. Komárom-
Esztergom m-i város; 51. talál; 53. USA
tagállam; 55. kisebb halom; 57. vízi jármű;
59. cigányprímás, dalszerző, Tapolca
szülötte (1910-1969); 60. görög oszloptí-
pus.

Függőleges: 2. Argentín elnök felesége; 3.
ütéstől egy darab leválik; 4. fényes festék;
5. energiatakarékos üzemmód (angol); 6.
bizony; 7. villamos garázs; 8. Heves
m.székhelye; 9. Magyar Tudományos Aka-
démia; 10. nemzetközi légiszállítási szö-
vetség; 11. azonos msh.; 12. gyógyszerész,
helyi Vöröskereszt elnöke, Tapolca szü-
lötte (1861-1917); 15. másik sportegyesü-
lethez szerződik; 16. közgazdász, főlevél-
tárnok, az MTA tagja, Tapolca szülötte
(1809-1874); 17. megkaparint; 22. bútor-
márka; 24. női név becézve; 26. e napon;
27. megillatoz; 30. … Krisztián (kalapács-
vető); 31. ágazat; 33. jelmezes öltözet; 35.
indium vegyjele; 39. pláne; 43. alkohol
fajta; 44. kémiai részecske; 46. értékesít; 49.
híres költőnk; 50. amely dolog; 52. bosszús
szó; 54. kutya fekhely; 56. busa egynemű
betúi; 58. megfelelő.

Beküldendő a vízszintes 1; 59; és a füg-
gőleges 12; 16..sz.sorok megfejtése a Tele-
ház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre,
vagy ugyanott személyesen is leadható.
Beküldési határidő: 2015.aug.25.
Nyertes díja: könyvutalány
Előző rejtvény nyertese: Horváth Sándor-
né, Raposka.
Rejtvényt készítette:       Bolla Albertné
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