
Köszöntöm újságunk valamennyi olvasóját a
2017-es esztendő első napjaiban.  A mostani szám-
ban az elmúlt negyedév történéseiről, eseménye-
iről kaphatnak rövid híreket, információkat. 

Az önkormányzat képviselő-testülete a fent
említett időszakban 3 alkalommal rendes, míg
egyszer közös képviselő-testületi ülést tartott.
November 28-án Lakossági-, és Rendőrségi
Fórum, majd azt követően Közmeghallgatás
került megtartásra továbbra is csekély érdeklő-
dés mellett. A jelenlévők beszámolót hallhattak
a képviselő-testület és a falugondnok 2016
évben végzett munkájáról. Október 2-án orszá-
gos népszavazásra került sor a migrációról. 

A hegyi utak helyreállítási munkálatainál az
időjárás lehetővé tette, hogy november 22-23-án
a kőbánya felé vezető legrosszabb útszakasz asz-
faltozását, és a kapcsolatos munkákat elvégezzük.
A visszamaradt utak aszfaltozása ez év tavaszán
történik meg. 

Elkezdődött, és folyamatban vannak a 700-
éves Raposka település ünnepének szervezési
teendői. 

Megújult formában virágágyás került a Szent
György utcában lévő Ebenheim-Raposka emlék-
oszlop köré, melyért köszönetemet fejezem ki
Forika László képviselőnek, Nagy Norbert falu-
gondnoknak és Zámbó Istvánnak. 

A képviselő-testület döntése értelmében elkez-
dődött a kultúrházban lévő kiskonyha átalakítá-
sa, bővítése, praktikusabbá tétele, melynek során
tervezés, árajánlatok kérése, és a kivitelező kivá-
lasztása történt meg az év végéig. A konkrét mun-
kák végzése 2017 évben folytatódik, és február
végére várhatóan befejeződik. A beruházás közel
2 millió Ft-ból valósul meg az önkormányzat
saját pénzeszközeinek felhasználásával. 

Az önkormányzat Gazdasági Programjaiban
már többször megfogalmazta az állomásra veze-
tő (052;053 hrsz) külterületi földút felújítását. A
10 millió Ft-ot meghaladó munkákra pályázat
útján kívánunk forrást teremteni a szükséges 

25%-os önrész biztosítása mellett. A régóta
várt pályázati kiírás megjelent a VP6-7.2.1-
7.4.1.2.16 pályázati felhívás formájában. A
pályázattal kapcsolatos teendőket, a szükséges

koordinálásokat, a kapcsolatos konkrét felada-
tokat Kovácsné Ottó Krisztina nagy szorgalom-
mal és hozzáértéssel végzi. Bízom abban, hogy
sikerül a pályázatunkat határidőre beadni, és az
sikeres elbírálásban részesül.

Az elmúlt negyedévben számos rendezvényen
vettem részt, képviseltem településünket, így
Tapolcán az 1956-os forradalom és szabadságharc
60.évfordulójára, valamint a Szociális Munka
Napjára rendezett ünnepségen. Részt vettem
továbbá a tapolcai- és hegymagasi Márton-napi
rendezvényen, a Szent György-hegy Hegyközség-
, a Vulkánok Völgye Egyesület és a Bakonykarszt
Zrt által tartott üléseken, Kisapátin a felújított
könyvtár avatásán, a Szigligeti Süllő-, és a Tiha-
nyi Gardafesztiválon, valamint Vecsei János festő
képkiállításának megnyitóján, és Hangodi Lász-
ló történész közreműködésével készült I. világ-
háborús film premier előtti bemutatóján. 

Negyedévi rendezvényeink, úgy a „Tök jó
nap”, mint a Mikulás, az Idősek karácsonya, a
forralt-bor főző verseny, a szilveszteri bál jó szín-
vonalon kerültek megszervezésre és lebonyolí-
tásra, az érintett lakosság azokon szép számmal
jelent meg. Köszönetemet fejezem ki mind-
azoknak, akik bármivel is segítettek, részt vál-
laltak az előzőekben felsorolt rendezvényeken.
Kérem, tegyék ezt a jövőben is. 

Tisztelt raposkai polgárok,
Kedves olvasó!
A negyedév gondolatait zárva szeretném

figyelmüket felhívni, hogy településünk 2017
évben ünnepli fennállásának 700 éves évfordu-
lóját. Számos rendezvényünk a jubileumi évre
való tekintettel a szokásosnál is emlékezetesebb
módon kerül megszervezésre, megtartásra, mely-
hez kérem a lakosság odaadó segítségét, közre-
működését. 

2017 év elején kívánok magam és a képvise-
lő-testület tagjai nevében mindannyiuknak jó
erőt, és egészségben megélt boldog újévet!

Bolla Albert
polgármester

Tisztelt raposkai Polgárok!
Raposka Község idén ünnepli 700. évfordu-

lóját, melynek alkalmából Raposka Község
Önkormányzata 2017. július 14-16-ig tartó
ünnepségsorozatot rendez. A kulturális ese-
ményre a falu lakóin és a testvértelepülésről
érkező vendégeken kívül a Raposkáról elszár-
mazottakat is várják. Szeretnénk az elszárma-
zott raposkai lakosaink névsorát elkészíteni,
melyhez kérjük az Önök segítségét! 

Aki ez ügyben információval tud szolgálni
(rokon, ismerős, barát) kérjük, segítse mun-
kánkat és juttassa el hozzánk ezen személyek

levélcímét, illetve minden ismert elérhetősé-
gét (telefon, e-mail cím, Facebook profil) az
alábbi elérhetőségek valamelyikére!

• személyesen a Könyvtárba Kovácsné Ottó
Krisztának, 

• telefonon: 87/510-458, vagy 
• email-en: pmhiv.telehaz@raposka.hu.

A tervezett programjaink ízelítőül a követ-
kezők: szoboravatás; kulturális, zenés, és iro-
dalmi műsorok; koncertek; kézműves udvar;
szabadtéri főzés-sütés; falubál; helytörténeti

kiállítás; könyvbemutató; zenés ébresztő; szent-
mise, orgona koncerttel.

A helytörténeti kiállításra várjuk a felaján-
lásokat, régi fotók, családi alkotások, tárgyak
formájában, melyeket a kiállítást követően
haladéktalanul visszaszolgáltatunk a tulajdo-
nosok részére. A kiállításra szánt tárgyakat,
eszközöket szíveskedjenek a Kultúrházban
leadni, ahol nyilvántartásba vesszük azokat és
gondoskodunk a megfelelő elhelyezésükről. 

Köszönettel: 
Bolla Albert

polgármester
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Október utolsó szombatján került megrende-
zésre a hagyományos Tök jó nap Raposkán. Cso-
dálatos töklámpások készültek délután a Kul-
túrházban, több csapat is részt vett az alkotó mun-
kában. A lámpásokhoz szükséges alapanyagot
Riba Tiborné, Erzsi néni ajánlotta fel a falu apra-
ja nagyjának. A tök jó napra sütemény-sütő ver-
senyt hirdettünk, két kategóriában, ijesztő és szel-
lemes sütiket is vártunk. A nevezők tucatnyi tálca
ijesztően finom és ötletes alkotásokkal érkeztek,
a kóstolást a zsűri mellett a jelenlévők is gyako-
rolhatták. A kisebbek jelmezekben érkeztek a

Halloween partyra, ahol sokszor hátborzongató
maskarájuk mellett profi tánctudásukat is meg-
mutathatták. A Kultúrház nagytermében az ese-
ményhez illő témában élő társasjátékot is kipró-
bálhatták kicsik és nagyok egyaránt. Megkós-
tolhattuk Czanka Rudolfné Erika isteni madár-
tejét, melynek íze megannyi régi emléket idézett
fel. Ahogyan leszállt az est, a töklámpások
hunyorogva sorakoztak fel a Kultúrház lépcső-
jén, halvány fényükben ott ragyogott a melegség,
egy tök jó nap szelleme.  

-KOK-
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Tök jó nap • 2016. október 29.

Díszbe öltöztetett teremben, az illatos kará-
csonyfa mellett egy kellemes hangulatú zenés
műsorral kedveskedett az önkormányzat idén is
a 60 év felettieknek. Az Idősek karácsonyát Bolla
Albert polgármester úr nyitotta meg. Miután

évzáró és ünnepi gondolatait megosztotta a jelen-
lévőkkel, szeretettel gratulált a szépkorú Joó
Józsefné Gizi néninek, aki nemrég töltötte be 90.
életévét. A rendezvényen megjelenteknek Hava-
si Gábor „Legyen hó” című egyvelege segített
ráhangolódni a meghitt ünnepre. Ezt követően
„Juliska és Mariska: A konyhatündér karácsonyi
kiadása” című bohózatot adta elő a lelkes rapos-
kai amatőr színjátszó kör. Juliska és Mariska sze-
repében Barka Ernőné és Bittmann Andrea
nevettetett, a konyhatündért Rudolf Mária ala-
kította, s akik nem hagyták, hogy tisztességes
karácsonyi mézeskalács házikót készítsen: Szi-
jártó Lászlóné Gabi (az Anyós), Forika László
(az Após), Hoffmann Szilvia (a Barátnő) és
Kovácsné Ottó Kriszta (az Anya). A parádés sze-
reposztás és az ünnephez illő szórakoztató főző-
műsor vidám hangulata átragadt a közönségre is.
Ezután következett a rénszarvasok tánca, majd
egy közös dal, a Karácsonyi álom, melyet vala-
mennyi szereplő együtt énekelt. Az előadás
végén az időseknek karácsonyi ajándékcsoma-
got osztottak szét. A kellemes estét jóízű vacso-
ra elköltésével folytatták, s felkerültek az aszta-
lokra a vendégségbe hozott házi sütemények is.
Köszönjük Varga Józsefnek, hogy különlegesen
finom házi borai is melegséget csempésztek a
résztvevők szívébe.

Idősek karácsonya • 2016. december 17.

A kultúrházban december 31-én tartott szil-
veszteri batyus bál most is nagy sikert aratott,
melyet a Raposka Község Önkormányzata szer-
vezett. Az összejövetelen a község lakói és a
szomszédos településről érkezők búcsúztatták
együtt az óesztendőt. Idei évben is nagy volt az
érdeklődés. A bál este 9 órakor kezdődött, melyet
Kovácsné Ottó Krisztina pár szóval nyitott meg,
majd Borbély Balázs és Varga Józsi vette át a
mikrofont és rögtön bele is kezdtek a mulatta-
tásba. Az este folyamán tombola jegyeket lehe-
tett vásárolni, amelyeket később a szerencsések
ajándékokra cserélhettek. Az emberek életében
már megszokottá vált éjfélkor a Himnusz elé-
neklése és a pezsgő bontás. Ezt a hagyományt
a kultúrházban ünneplők is megtartották, majd
pohárral a kézben sorban mindenkinek boldog
új esztendőt kívántak. A kultúrház udvarán a fia-
talok rövid tűzijáték durrogtatással köszöntötték
az előttünk álló időszakot, és amint véget ért már
folytatódott is a tánc. Hajnali 1 órakor Nagy
Renáta segítségével elkezdődött a tombola sor-
solás. A fődíjak egy botmixer, illetve egy kávé-
főző volt. Ezt követően ismét a bulizás vette át
a főszerepet, zenészeink pedig sorba énekelték
a kért dalokat. Sajnos egyszer minden jónak vége
szakad, és ez itt se volt másképpen. A hajnalig
tartó mulatság hirtelen ért véget, de biztosan még
sokan szívesen szórakoztak volna tovább. A szer-
vezők nevében is remélem, hogy mindenki jól
érezte magát, és a legközelebbi rendezvényen
újra találkozunk.

Német kurzus indítására jelentkezett igény
Raposkán. Tapolcáról sikerült némettanárt talál-
ni, aki elvállalta a csoport felkészítését. A fog-
lalkozások megtartására kedd esténként a
Könyvtárban nyílt lehetőség. A 10 fős csapat
tavasz végéig tanulja majd a német nyelv alap-
jait. -KOK-

Német tanfolyam
indult Raposkán
2016. november

Óév búcsúztató
bál

2016. december 31.

Tökcsodák a Tök jó napon

Boldog 90. születésnapot Gizi néni!

Tamás Bíborka született 2016.12.06-án, 
anyukája Szabó Renáta

Németh Panka született 2016.12.20-án, 
anyukája Hoffmann Kinga

Gólyahír!
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Idén Raposka Község Önkormányzata szer-
vezésében, 2016. december 4-én toppant be a
Mikulás kis falunkba, egy szép vasárnap délután.
A játékgyárban serénykedő szorgos manók,
Mézeske, Galagonya, Csengettyű és Kabóca a
készülődés közben megrendezték a „Sarkcsillag
születik” tehetségkutató versenyt, ahol több
tálentum is feltűnt a színpadon. Hallhattunk
krampusznótát, láthattunk táncoló és rockzené-
re tomboló rénszarvasokat is. A legjobb pro-
dukció azonban a szaloncukoresővel végződő
közös tánc volt, amelyben mind a gyerekek,
mind a Mikulás segédjei részt vettek. A legna-
gyobb zsivajban a távolban csengettyűszó hir-
dette, hogy a Mikulás közeledik. Megjelenése-
kor minden száj mosolyra fakadt, ragyogtak a
szemek, a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt
szórakoztató beszédét sokáig nem felejtjük el. A
kacagtató, könnyfakasztó humoros bevezető
után kiosztásra kerültek a mikulás csomagok is.
Köszönjük Mikulás, jövőre is várunk!    

-KOK-

Mikulás
2016. december 4.

„Gyúl a lélek mécse, csak
bor töltse, hevítse,
nektár kell, hogy a szivet
egekig röpítse…” (Carmina Burana: Gyónás)

A 2016-os esztendő vége felé a hidegre forduló télies időben forraltbor-
főző versenyre került sor Raposkán. A rendezvényt 15 órakor Bolla Albert
nyitotta meg, köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte Rig Lajos ország-
gyűlési képviselőt és Lévai Józsefet, Tapolca város alpolgármesterét is.
Fehér és vörösbor kategóriában lehetett indulni, összesen nyolc csapat neve-
zett be az édes versengésbe. Az illatok és ízek kavalkádjában jó hangula-
tú főzőcskézés mellett gyűlt össze a sokadalom, beszélgetni, együtt lenni.
Az elkészült műveket a háromtagú szakértő zsűri, - Lévai József Tapolca
város alpolgármestere, Varga József Raposka Község alpolgármestere és
Újvári Géza borász – kóstolta és rangsorolta. Első helyezést ért el a rapos-
kai „Vegyészek” nevű csapat, Linter Ottó vezetésével. Vörösbor kategó-
riában Raposka Község Önkormányzata „Szövetségesek” elnevezésű csa-
pata szerzett kiemelkedő elismerést. A nyertes forralt bor, mely Varga József
pincéjéből került elő, Hoffmann Szilvia és Barka Ernőné titkos receptje
alapján készült. A vendégeket terített asztal várta a borokhoz jól passzoló
hagymás zsíros kenyérrel, tepertőkrémes kenyérrel. Újvári Géza a nyer-
teseken kívül új kategóriában ajándékot ajánlott fel a legfiatalabb korösz-
szetételű csapatnak, akik a „Hegymagasi Ifjak” lettek.  Nem lett volna töké-
letes a délután a hagyományos sült gesztenye illata és íze nélkül, amiért
köszönettel tartozunk Halász Istvánnak, aki 10 kg gesztenyét ajánlott fel,

és Peszleg Róbertnek, aki a rendezvény ideje alatt hősiesen gyártotta az
újabb és újabb adag édes sült gesztenyét. Köszönet mindenkinek, akik eljöt-
tek és azoknak, akik segítséget nyújtottak szervezésben és előkészülésben!

Forraltbor-főző verseny • 2016. december 29.
Megérkezett Raposkára a Mikulás

A forraltbor-főző versenyre nyolc lelkes csapat nevezett
kis falunkban

FELHÍVÁS 
közérdekű kötelezettségvállalás szervezésére

Raposka Község Önkormányzata a „700 éves
Raposka rendezvény támogatás” címmel köz-
érdekű kötelezettségvállalást szervez.

A közérdekű célra magánszemélyek, jogi
személyek és jogi személyiséggel nem rendel-
kező gazdasági társaságok kötelezettséget vál-
lalnak arra, hogy vagyoni szolgáltatássukkal hoz-
zájárulnak a fenti célhoz. 

A felajánlásnak tartalmaznia kell a közérdekű
célt és a felajánlott vagyoni szolgáltatás tartalmát
(összegét, illetve természetben történő meghatá-
rozását), valamint a szolgáltatás esetleges felté-
teleit. A felajánlásnak tartalmaznia kell továbbá,

hogy a közérdekű kötelezettségvállaló kéri-e
nevének feltüntetését. 

A közérdekű kötelezettségvállalást a kiíró hatá-
rozott időre, 2017. december 31. napjáig szervezi.

A felajánlásokat Raposka Község Önkor-
mányzata 11748052-15427982-10040007 szá-
mú, „700 éves Raposka rendezvény támogatá-
sa közérdekű kötelezettségvállalásból” megne-
vezésű számlájára lehet teljesíteni.

A teljesítéséről a hatályos adójogszabályokban
foglaltak szerint igazolás kerül kiállításra.

A közérdekű célra felajánlott pénzeszközöket
Raposka Község Önkormányzata az Önkor-

mányzat költségvetési elszámolási számlájához
kapcsolódó alszámlán kezeli. 

A kimondottan erre a célra létrehozott szám-
lára befizetett pénzeszközök tekintetében a Pol-
gármester kötelezettséget vállal arra, hogy azo-
kat maradéktalanul ebben az okiratban megjelölt
célra fordítja az Önkormányzat. 

Az Önkormányzat köteles nyilvánosan a köz-
érdekű kötelezettségvállalást meghirdetni, a fel-
ajánlások felhasználásával kapcsolatban a köz-
érdekű kötelezettségvállalókat tájékoztatni.

Raposka, 2017. 01.05. Bolla Albert 
polgármester
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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: Ughy Jenőné
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.
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• Információk •

Beküldendő a vizszintes 1; 52; és a függőleges 9; 12;17. sz. sorok megfejtése a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre, vagy ugyanott személye-
sen is leadható. Beküldéi határidő: 2017. február 28. Nyertes díja: ajándékcsomag. Rejtvényt készítette: Bolla Albertné

Vízszintes: 
1. Szólás a borról (1); 14. kikötői híd; 15.
körbe lehet tekerni; 16. ultrahang; 17. Magyar
Aluminium; 18. település régi része; 20. hajat
vágó; 22. ….-forog; 24. Fekete István fecské-
je; 25. ételízesítő; 27. bolti termékre összeget
ír; 28. ritka férfinév; 30. leégő étel; 33. Diplo-
máciai Testület; 34. nitrogén és szén vegyjele;
36. nemzetközi bankszámlaszám angol röv.; 37.
csonthéjas gyümölcs; 40. anyagot méretre
vág; 42. osztrák tv csatorna; 43. öreg; 44.
struccféle madár; 47. dirr- ….; 49. ….-Petrich
Soma; 51. hegyi ember; 52. függ. 17. folyt. (2);
53. ROOL; 54. mezőgazdasági; 55…. Beach
(floridai fürdőhely); 57. …. Horizonte brazíliai
város; 59. ŐZSI; 61. azonos mássalhangzók;
62. ily ellentéte; 63. a Föld azon része, ahol
egységes az időszámítás; 65. lehull.

Függőleges:
2. parázs; 3. evés nélkül; 4. ital; 5. én (latin);
6. ilyen csésze is van; 7. ritka férfinév; 8. LFO;
9. vízsz. 1. folyt (2); 10. strázsa; 11. maga után
húz; 12. vizsz. 1. folyt. (3); 13. energiaburok;
17. szólás a borról (1); 19. VCR; 21. literatú-
ra; 23. Gedeon egynemű betűi; 26. …. Sharif
egyiptomi színész; 29. kicsépelt gabona töre-
déke; 31. OI; 32. amfora spanyolul; 35. gyor-
san beszél; 38. Somogy m-i fürdőhely; 39.
város a török riviérán; 41. szól a galamb; 45.

latin kettős magánhangzó; 46. szívtipró olasz;
48. helyreigazítja a rossz gyereket; 50. lábbal
hajtott eszköz; 52. Szabolcs-Szatmár-Bereg m-
i községből való; 55. Edith … francia sanzon-

énekesnő; 56. Veszprém m-i községből való;
58. elnök röv.; 59…. Lajos színész; 60. SNL;
61. fájdalom; 63. igevégződés; 64. személyes
névmás; 66. stroncium vegyjele.
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Rejtvény

2017. január 21. szombat 16:00 Vince napi bormustra
2017. január 28. szombat 15:00  Hagyományőrző tollfosztó délután
2017. február 4. szombat 16:00   Gyermek és felnőtt jelmezes farsang
2017. március 8. szerda 17:00     Nemzetközi Nőnap
2017. március 15. szerda 17:00    Nemzeti ünnep
2017. április 24-30. hétfő-vasárnap Szent György-hegyi Napok
2017. május 7. vasárnap 16:00   Anyák napja
2017. május 27. szombat 13:00     Gyermeknap

2017. július 14-16. pént.-vas.         700 éves Raposka rendezvény sorozat
2017. szeptember 2. szombat  Lesencéktől a Szent György-hegyen 

át a Balatonig Szüreti – Fesztivál
2017. október 28. szombat   „Tök jó nap”
2017. december 6. szerda 17:00  Mikulás ünnepély
2017. december 16. szombat 15:00  Idősek Karácsonya
2017. december 29. péntek 15:00   Forraltbor-főző verseny
2017. december 31. vasárnap 21:00 Szilveszteri bál

RAPOSKA RENDEZVÉNY NAPTÁRA 
2017. ÉVRE


