
Köszöntöm újságunk valamennyi olvasóját, a
2018-as esztendő IV. negyedévi számának meg-
jelenése kapcsán. Az önkormányzati hírek is-
mertetése alkalmával egy – az egész évet érintő
– rövid tájékoztatót kívánok adni településünk-
ről, az önkormányzati munkáról, történésekről,
pénzügyeinkről és a jövőbeli terveinkről. 

2018. évben Raposka lakossága 255 fő volt.
Az idei évben két kisbaba született, sajnos hár-
man pedig végleg itthagytak bennünket. 

A képviselő-testület jó színvonalon végezte
aktuális feladatait, tartotta testületi üléseit, szer-
vezte rendezvényeit, és gondoskodott a telepü-
lés zavartalan működtetéséről. Az előzőekből
adódóan hét alkalommal rendes, hat alkalom-
mal rendkívüli, egy közös testületi ülés volt,
valamint hétszer képviselőtestületi megbeszé-
lést tartottunk. A 2018. évi rendezvényeink kel-
lő lakossági érdeklődés mellett, színvonalasan
kerültek megszervezésre és megtartásra. 

A Falugondnoki Szolgálat ellátta a munka-
körrel kapcsolatos feladatait, a falugondnok
sikeresen elvégezte a munkakör betöltéséhez
szükséges tanfolyamot. A közterületek és la-
kóházak előtti területek egész évben ápoltak,
szépek voltak, a település rendezett faluképet
mutatott, melyről a faluba látogatók is több-
ször elismerően szóltak. 

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
a jegyző irányítása mellett munkatársaival ez
évben is színvonalasan ellátta településünk
hivatali ügymenetét, ügyintézését. 

Az idei év beruházásait nézve – ha nem is
látványosan – de sok minden történt a falu-
ban. A Szent György utcai meglévő telkek

folytatásaként újabb négy telek került kiala-
kításra, melyekhez a szükséges földterülete-
ket az érintett lakosoktól megvásároltuk. Az
előző évben közművesített telkek mind elkel-
tek. Örvendetes tény, hogy az utóbbi időben
több fiatal pár vásárolt régi épületet, és azok
felújítását elkezdték, vagy már be is fejezték. 

Értékesítettük a Fő u. 25. szám alatti ön-
kormányzati épületet, kiépítettük az új kame-
rarendszert, és kültéri pingpongasztal került a
kultúrház udvarán felállításra. A Teleházhoz
pályázati úton nyert több 100 ezer Ft értékű
eszköz került elhelyezésre. 

Második fordulóban nyert az orvosi rende-
lő fűtés-korszerűsítésére beadott pályáza-
tunk, mintegy 1,8 millió Ft értékben. 

A Belügyminisztériumhoz beadott pályáza-
tunk – mely a ravatalozó körül, és az előtte lévő
terület térkövezését foglalja magában – 1 millió
135 ezer Ft-ot tett ki. A térkövezés befejeződött,
az időjárás függvényében tereprendezés, és egy
új kapu készítése várható a közeljövőben. 

Jó úton halad a Tapolca-Szigliget között
megvalósítandó kerékpárút kérdése, melyre a
négy település: Tapolca, Raposka, Hegyma-
gas, Szigliget 411 millió Ft-ot nyert. Ha sike-
rül a megvalósítás, településünk a többiekkel
együtt bekapcsolódik a Balatoni Kerékpárút
hálózatba, mely tovább növeli térségünk is-
mertségét, értékét. 

Jövőbeli nagyobb potenciális terveink közt
szerepel, a ravatalozó teljes felújítása, a Fő út
21. szám alatti (Mojzer-féle) ingatlan megvá-
sárlása, és annak közösségi funkciókkal való
ellátása, felnőtt kültéri sporteszközök felállí-

tása, játszótér megújítása, falugondnoki busz
cseréje, a településrendezési terv elkészítése,
hegyi utak lehetőség szerinti javítása, meg-
nyert pályázat alapján az orvosi rendelő fű-
téskorszerűsítési munkáinak kivitelezése,
kultúrház nagyterem új álmennyezetének ki-
alakítása, gépek-szerszámok tárolására mobil
konténer beszerzése, és még lehetne folytatni
a sort kisebb léptékű dolgainkkal. 

A 2018. évi pénzügyi helyzetünket röviden
ismertetve elmondható, hogy az elfogadott
költségvetésünk 49 millió 498 ezer Ft bevéte-
li, és kiadási főösszege biztosította a település
egész évi működésének anyagi fedezetét. A
költségvetési és egyéb számlákon mintegy 34
millió Ft van, ami jelentős tartalék a jövőre
nézve. Ez az összeg lehetőséget biztosít jövő-
beni beruházásaink megvalósításához, vala-
mint a pályázati önerőkhöz. Hitelünk, kifize-
tetlen számlánk nincs, bevételeink, kiadása-
ink időarányosan teljesültek. 

Összegezve a fentieket, a vagyoni helyzet
stabil, a takarékos gazdálkodás folytatása
mellett az önkormányzat szép és biztonságos
jövőképet tudhat magáénak. 

Tisztelt raposkai Polgárok, kedves Olvasók!
Köszönöm mindannyiuknak a település ér-

dekében tett bárminemű munkáját, közremű-
ködését és támogatását. Kérem, hogy a 2019-
es esztendőben is segítsék rendezvényeinket,
vegyenek azokon minél többen részt. 

Az új év elején, a képviselő-testület és ma-
gam nevében kívánok mindannyiuknak békés,
egészségben eltöltendő boldog új esztendőt!

Tisztelettel:        Bolla Albert polgármester
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2018. év utolsó képviselő-testületi ülésének résztvevői elköszöntötték az Óévet



Raposka idén csatlakozott a 2018. októ-
ber 1-től október 7-ig tartó Országos
Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz két
programmal is. Egyikre 2018. október 3-án,
szerdán került sor. Suli után  a könyvtárban
a résztvevők kedvenc mesehőseiket formáz-
hatták meg agyagból különféle technikák-
kal. A könyvtárban található mesekönyvek
inspirációval szolgáltak azoknak, akik nem
tudták eldönteni, a sok kedvenc mesehős

közül melyiket válasszák. A kézműves
program ingyenes volt, az agyagot Raposka
Község Önkormányzata biztosította az
ügyes kezű gyerekek és szüleik részére. A
második program vasárnap kezdődött, a dél-
utáni alvásidőt követően diafilm vetítési ma-
ratont rendeztünk, ahová többnyire kisisko-
lás és óvodás korú gyerekek érkeztek. A di-
afilmeket a tapolcai Wass Albert Könyvtár
és Múzeumtól kölcsönöztük, újonnan ér-

keztek a könyvtárba, így a raposkai gyere-
kek nézhették meg először. Pattogatott ku-
korica és vidám hangulat mellett költöztünk
be a könyvtárral azonos épületben lévő kis-
terembe, mely több, mint egy éve játszószo-
baként, baba-mama klubként működik. A
diavetítés sokkal hangulatosabb, mint a me-
senézés és kiváló gyakorlási lehetőséget
adott a nagyobb iskolásoknak, akik segítet-
tek a mesék felolvasásában.            – KOK –
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Anna 1957. október 26-án született
Raposkán a család második gyermekeként.
Közgazdaságtant tanult Keszthelyen. A za-
lahalápi parkettagyárban kezdett dolgozni,

ahol 1979-ben ismerte meg férjét, Lászlót.
1982-ben kötött házasságukat két leány-
gyermekük tette teljessé, Anikó és Ági.
Életét gyermekei vallásos nevelése mellett

kitöltötte a szorgalom és a jókedv. Várva
várt unokáit féltőn gondozta, nevelte. A ra-
poskai közösség életében mindig aktívan
részt vett, bármilyen eseményről, vagy ren-
dezvényről legyen szó. A nevéhez fűződik
a tollfosztás hagyományának felélesztése,
már több, mint 10 esztendeje.
Rendszeresen részt vett a falu eseményein,
rendezvényein. Nélküle nem múlhatott el
falunap úgy, hogy a krumplis lángosát ne
ehettük volna. A bálokon mindig nagy
örömmel mulatta át az éjszakát családjával
együtt. Az országos és helyi önkormányza-
ti választásokon rendszeres tagja, elnöke
volt a választási bizottságnak. Aki ismerte,
szerette őt, kedvessége, egyszerűsége és
segítőkészsége példaértékű volt mindenki
számára. 2017. nyarán, Raposka fennállá-
sának 700. évfordulója alkalmából rende-
zett jubileumi ünnepségen, Raposka
Község Önkormányzata „Raposka dísz-
polgára” címet adományozott részére. A
„templom anyaság” –ot megörökölte sze-
retett keresztanyjától. Feladatát szívvel, lé-
lekkel végezte. Hirtelen jött betegsége alatt
is igyekezett mindig pozitív és vidám ma-
radni. 2018. szeptemberében megtért az
Úrhoz, hiányát nem pótolja semmi, emlé-
két örökké szívünkben őrizzük.     – KOK –

In memoriam Simonné Király Anna

„Volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. Nem téve semmit,
nem akarva semmit, hatnak tovább.” (Kosztolányi Dezső)

Állíts szobrot kedvenc mesehősödnek! – a gyerekek munkái agyagból

Országos Könyvtári Napok
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Idén sem maradhatott el a raposkai halloween party, a hagyomá-
nyos Tök jó napra szép számmal érkeztek újra gyerekek az őszi szü-
netben. A program része volt a tökfaragó verseny, melyhez a részt-
vevőknek maguknak kellett alapanyagról gondoskodniuk. Ezen kí-
vül töklámpás készítő versenyt is hirdettünk, melyhez az eszközöket
- befőttes üvegeket, festéket, mécsest - Raposka Község Önkor-
mányzata biztosította. Az alkotások egytől egyig nagyon művészire
sikerültek, s a versenyművek készítése közben is nagyon jó hangulat
volt végig. Sorra kerültek a Kultúrház lépcsőjére a remekművek, s
ahogyan leszállt az est, ki is próbáltuk valamennyi töklámpást.
Mindeközben a versenyre készített rémesen finom és szellemes süti-
ket kóstolhatták meg a résztvevők, s ihattak neonzöld zombivért,
aminek titkos receptjét csak a raposkai kultúros ismeri. Nagy
Sándorné Ildi idén is elkészítette a hagyományos halloween-i tökle-
vest finom pirított tökmaggal, kihagyhatatlan volt. Az eredményhir-
detést követően különleges diszkó kezdődött, azok, akik a meghívó-
ban jelzett módon félelmetes fehér göncöket aggattak magukra, az uv
fényben ijesztően jól néztek ki! Köszönet mindenkinek, aki eljött és
azoknak is, akik részt vettek valamelyik versenyszámban.   – KOK –

Tök jó napunk volt

Pillanatképek a tök jó napról

Elérkezett a december, a gyerekek várva várták a Mikulást.
Természetesen Raposkára is megérkezett, s jöttét egy vidám kis bá-

belőadás előzte meg, melyet Kovács Lili és Vica adtak elő. Kemény
Henrik Kossuth-díjas magyar bábművész, érdemes és kiváló mű-
vész megunhatatlan és a mai napig népszerű Vitéz Lászlóját szólal-
tatták meg, aki Mikulásnak öltözve fogott magának egy igazi
Krampuszt, és együtt varázsolták el a gyerekeket, akik nagyon él-
vezték a mókás előadást. Az igazi Mikulásra (civilben Horváth
András, tűzoltó alezredes, katasztrófavédelmi megbízott) sem kellett
sokat várni, betoppant és humorral átszőtt kedvességgel, jókedvvel
adta át a raposkai gyerekek részére a mikulás csomagokat, melyeket
idén is Raposka Község Önkormányzata segített beszerezni a
Télapónak. Az átadás-átvételi szertartás után a Kultúrházban „öko
karácsonyfa díszeket” készíthettek az ügyes kezű résztvevők, azaz
műanyag petpalackokat felhasználva gyártottunk a „mindenki kará-
csonyfájára” vízhatlan gömböket, harangokat. A program zárásaként
a Kultúrház elé felállított, Czanka Lajosné által felajánlott fenyőt kö-
zösen ékesítettük az új és a tavalyi díszekkel együtt.           – KOK –

Mókás Mikulás Raposkán

Megérkezett a Mikulás

Prof. Hermann Menninghaus és 
Bolla Albert polgármester

2018. december 23-án különleges karácsonyi rendezvényt tartot-
tak a raposkai Szent Mihály Római Katolikus Templomban. Fél
négykor adventi szentmisét celebrált Cséry Gergő plébános, majd
pedig a raposkai vegyeskar adott elő karácsonyi dalokat a karzaton,
hangjuk zengve szólt a kiváló akusztikájú templomban. A jóté-
konysági céllal hirdetett koncert fő szenzációja Prof. Hermann
Menninghaus, a Bajor Rádió szimfónikus zenekara szólóbrácsásá-
nak előadása volt, aki a közelmúltban vásárolt ingatlant Raposkán,
s a koncert kedvéért közvetlenül karácsony előtt utazott Raposkára,
hogy tiszteletét tegye a faluban és bemutatta tehetségét, egy nívós,
szívet melengető koncerttel. Az idő gyorsan elszállt, miközben an-
dalítón szólaltak meg Johann Sebastian Bach I. Szólószvit című
művének tételei. A jótékonysági koncert célja támogatás gyűjtése
volt a templom külső homlokzatának felújítására, és sikeresnek
mondható, hiszen a szép számmal megjelent közönség bőkezűen
adakozott a rendezvényt követően, melynek során 160 ezer forint
gyűlt össze. Köszönjük ezt a szép megmozdulást, Hermann
Menninghaus művész úrnak pedig a koncertet, és várjuk az újabb
előadásokat, mert bebizonyosodott, hogy kis templomunk kiváló
helyszínéül szolgál komolyzenei koncerteknek. – KOK –

Adventi szentmise és 
jótékonysági koncert
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„Ünnep oly szép, a gyertya, ha ég, a szeretet
asztalánál, ott ülünk mindannyian…” Idén dec-
ember 16-án került megrendezésre a raposkai
idősek karácsonya. Minden 60. életévét betöl-
tött raposkai lakost szeretettel vártak az ünne-
pélyre, melyet Bolla Albert polgármester nyi-
tott meg. Ünnepi beszédében röviden össze-
foglalta a 2018-as év eredményeit, híreit.
Ezután meglepetés műsor következett, melyre
idén egy egészen népes csapat készült nagyon
sok szeretettel és rengeteg próbával. Először a
gyerekek adtak elő egy zenés táncos betlehemi
jelenetet. A legkisebbektől az iskolásokig részt
vettek a készülésben, a tündéri előadás min-
denkit elvarázsolt. A szereposztás is nagyon jól
sikerült, köszönet a három csodaszép angyal-
kának, Kozma-Bognár Cintiának, Mírának és
Horváth Olíviának. Elámultunk Szűz Mária
szépségén és kedves mosolyán, akit Borbély
Bodza alakított, s akit Kocsor Renáta kísért hű-
ségesen József alakjában. A betlehemi istálló-
ban Kozma-Bognár Alízka és Horváth Lilla
pásztorkodott lelkesen, s az előadás alatt ven-
dégelőadóként az utolsó pillanatban Horváth
Gréti is „befutott”, aki így még bájosabbá tette
a műsort. Az ókori görög színházzal ellentét-
ben Raposkán csupa női szereplőt sikerült
„szerződtetni”, így a három királyok gúnyáját
Kozma-Bognár Melani, és a Kovács lányok,
Lili és Vica öltötték fel. Produkciójukat
Hoffman Szilvia és Rudolf Mária előadása kö-
vette, mely könnyeket csalt a nézők szemébe,
Andrássy Réka Lehetetlen bakancslista című
versének mondanivalója mély érzelmeket
mozgatott meg mindenkiben. A szavalat után a
novemberben alakult raposkai vegyeskar
(Kozma-Bognár Nikoletta, Rudolf Mária, Án-
gyán Katalin, Nagy Sándorné, Szijártó

Lászlóné, Hoffman Szilvia, Riba Erzsébet,
Nagy Renáta, Forika Boglárka, Szalóky Eszter,
Riba Tibor, Kovács Lili, Kovács Vica és
Kovácsné Ottó Kriszta) előadását hallgathatta
meg a publikum. Kovács Lili és Vica szólója
nyitotta meg a karácsonyi melódiák sorát Ó
jöjj, ó jöjj című dallal, ezt követte az Ó szép fe-
nyő, a Csendes éj, s az előadásuk végén
Gebhardi: Glória című kánonját énekelték el
hibátlanul, mely igazi karácsonyi hangulatot
teremtett. A dalok után ismét vers következett
Ifj. Nagy Sándor előadásában, a címe Brandt
Róbert: Pálinkát hoztál-e? A tréfás strófák és a
háttérben felsorakozó raposkai férfiúk (Nagy
Sándor, Riba Tibor, Ifj. Nagy Sándor, Nagy
Szabolcs, Linter Martin, Vámos Ádám és
Forika László) sejtetni engedték, hogy a követ-
kező produkció igen szórakoztató lesz. A hu-
moros párbeszédekkel a komolyabb ünnepi
hangulatot megtöltötték vidámsággal. Az i-re a
pontot Szijártó Lászlóné Gabi és Riba Tibor
duettje tette fel, akik zseniális tehetséggel adták
elő Kató néni és Pityesz dalát úgy, hogy a kö-
zönség soraiban szem nem maradt szárazon, de
nem a sírástól, hanem a nevetéstől. Nem ma-
radhatott ki a műsorszámokból a raposkai csa-
pat közös tánca, melynek koreográfiáját Linter
Violetta álmodta meg, és segített betanulni a
tánckarnak. A Jingle bells rock című számra
roptak fergeteges revütáncot Forika László,
Vámos Ádám, Ángyán Katalin, Forika
Boglárka, Szalóky Eszter, Nagy Sándorné Ildi,
Nagy Renáta, Kozma-Bognár Nikoletta,
Kocsor Renáta és Linter Martin. A műsor után
a szereplők átadták a megjelent vendégeknek
Raposka Község Önkormányzata által összeál-
lított ajándékcsomagot, s felszolgálták a vacso-
rát, melyet a Tapolcai Diák- és Közétkeztető

Kft. készített. Kiegészítésképpen Hoffman
Ferencnétől kapott káposztából Riba Tibor és
Farkas Antalné Teri készített isteni salátát,
melynek receptjét a könyvtárban őrizzük az
utókor számára. Köszönet mindazoknak, akik
süteménnyel is készültek a rendezvényre! Ösz-
szességében elmondható, hogy csodálatos
együtt töltött délután volt, igazi ünnepség, ame-
lyen az összefogás és a szeretet, az egymásra
odafigyelés volt jellemző. – KOK –

Idősek karácsonya

Sokan eljöttek az idősek karácso-
nyára és áhítattal nézték, ahogyan

a három angyalka táncol

2018. december 28-án, délután 15:00
órakor kezdetét vette a hagyományos forr-
latbor-főző verseny Raposkán. Bolla Albert
polgármester nyitotta meg a rendezvényt, s
köszöntötte a bírákat, Ujvári Géza, Ifj.
Barka Imre, Csizmadia László, Lévai
József urakat és Cséry Gergő plébánost. A
versenyen hét csapat indult, és a kellemes,
száraz időben jó érzés volt a friss levegőn a

népes társaságban elvegyülni, beszélgetni,
figyelni, ki hogyan készíti el a titkos recep-
tjét, s forral ízes fűszeres bort. A vendégek-
nek Farkas Antalné Teri, Barka Ernőné
Magdi, Szijártó Lászlóné Gabi segítségével
készített zsíroskenyeret szolgáltak fel, s a
forralt borok mellett forró teát is ihattak a
résztvevők. Halász István idén is felajánlott
10 kg gesztenyét a rendezvényre, melyet
Peszleg Róbert ezúttal is szakértő módon
készítette el a csapattagoknak és a megje-
lent vendégeknek. A borbírálatot követően
két kategóriában hirdettek nyertest.
Vörösbor kategóriában az E.S.T.M csapata,
fehérbor kategóriában a Tapolcai Finn
Barátok Köre nyerte el az első helyezést, il-
letve Raposka legjobb forraltbora 2018. cí-
met. A legfiatalabb korösszetételű csapat-
nak Ujvári Géza, a zsűri elnöke, idén is fel-
ajánlott egy üveg italt. Ez a raposkai fiata-
lokból álló csapat a „Szurikáták” nevet vi-
selte. Köszönjük, hogy ilyen szép számmal
részt vettek ezen a programon is.   – KOK –

Forraltbor-főző verseny

A Tapolcai Finn Barátok Egyesülete
fehérbor kategóriában I. helyezést

elért csapata

Elérkezett 2018. év utolsó
napja, melyet a raposkai csalá-
dok, barátok, s a környező tele-
pülésekről érkező vendégek
közösen ünnepeltek a Kultúr-
házban, s várták együtt a remé-
nyekkel teli új évet. Este kez-
dődött a szilveszteri batyus bál,

melyen Varga Józsi és Borbély Balázs zené-
jére mulathatott, aki részt vett a rendezvé-
nyen. Raposka Község Önkormányzata és a
Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kö-
zös szervezésében rendezett bálra közel 60
fő érkezett, akik mint mindig, remekül érez-
ték magukat. A tombola ajándékok megvá-
sárlásában és a terem feldíszítésében az
egyesület tagjai vettek részt, köszönet jár ne-
kik ezért. Éjfélkor elhangzott a magyar him-
nusz, s hagyományosan pezsgővel koccin-
tottak egymással a jelenlévők, mint egy
nagy család, meghitten, barátsággal.
Tombolasoroslás következett, majd hajnalig
ropták a táncot, s másnap, az új év első nap-
ján, közösen tértek vissza a bálozók, hogy
kitakarítsák a Kultúrházat. Hálás köszönet
nekik ezúton is példamutató magatartásu-
kért, barátságukért. – KOK –

Szilveszter



Szinte minden héten sor kerül újabb és
újabb találkozóra a falu legkisebb lakóival és
szüleikkel, főleg az anyukák látogatnak a
klubba, de természetesen szeretettel várjuk
az apukákat és a nagyszülőket is, és a kör-
nyéken élőket is, akiket érdekel a program,
akik szeretnének kicsit ellazulni, és a min-
dennapokat érintő kérdésekről információt
cserélni, ismerkedni, a gyermeküket hasonló
korú társaságba vinni. Cseperednek szépen a
gyerekek, öröm nézni és megismerni őket,
hogyan fejlődnek hétről hétre, hogyan kerül-
nek egyre közelebb egymáshoz, s tanulnak
egymástól. Ebben a negyedévben a sok játék
mellett egy alkalommal előadást hallhattak a
résztvevők arról, hogy mi a teendő félrenye-
lés, vagy eszméletvesztés esetén, hogyan
cselekedjünk kisbabánkkal, gyermekünkkel
ilyen esetekben. Az előadást Kovácsné Ottó
Krisztina nemzetközi okleveles csecsemő-
masszázs oktató tartotta. Jövő évben temati-

kus kézségfejlesztő napokat és a könyvtári
mesekönyvek és hangoskönyvek felhaszná-
lásával is szervezünk programokat a rapos-
kai pöttöm közönségnek, szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt! – KOK –

Megújul a település weboldala
2019. januárjában megújul Raposka telepü-

lés hivatalos weboldala. Az esetleges fennaka-
dásokért a fejlesztés alatti időszakban kérjük
szíves elnézésüket, türelmüket. 

Étkezési térítési díj változás 2019-től
2019. január elsejétől minden raposkai lakos

részére egységesen bruttó 600 Ft/adag lesz az
étkezésért fizetendő díj – tájékoztatott a válto-

zásról bennünket a Tapolcai Diák- és Közét-
keztető Kft. Aki szeretne ebédet rendelni magá-
nak Horváth Norbert falugondnokot keresse
meg, nála lehet jelentkezni, megrendelni a szol-
gáltatást, illetve ő gondoskodik arról, hogy min-
den hétköznap házhoz szállítsa a friss, meleg
ebédet. Elérhetősége: 06/20/2565-443. Az aktu-
ális menüt két hétre előre a www.kozetkezte-
to.hu internetes oldalon teszik közzé. – KOK –
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Az 50 év felettieknek meghirdetett számítógép és okostelefon hasz-
nálatával kapcsolatos alapismeretek átadásáról szóló tanfolyam – a
„Világhálószoba titkok 50 felettieknek” – a negyedik negyedévben is
folytatódott, egészen 2018. év végéig 5 foglalkozást tartottunk. A részt-
vevők a digitális tudásukat oly módon fejlesztették, hogy az eddig is-
meretlen Internet világát együtt fedezték fel, hoztak létre e-mail címet,
megtanultak böngészni és információkat megkeresni a megfelelő web-
oldalak használatával. A foglalkozások másik részében pedig áttértünk
az okostelefonok alapvető működésének tanulmányozására, illetve ki-
próbálhatták a készülékeken valamennyi jól ismert funkciót, telefoná-
lás, szöveges üzenet küldés, fénykép- és videó készítés. A beállításokat
is megtanulhatták, s ki-ki egyénre szabva állíthatta be saját telefonját a
heti rendszerességgel megtartott kurzuson. Az összejövetelek jókedvű-
ek és informatívak voltak, a résztvevőket 2019. I. negyedévében is vár-
juk, s további érdeklődőket is szívesen fogadunk, hiszen minden alka-
lommal ismétlünk és beszélgetünk, csatlakozni szándékozók is tudnak
kapcsolódni a csapathoz. 2019-ben további programokkal készülünk a
lakosság felé több célcsoportot is figyelembe véve, így információs na-
pokat rendezünk majd álláskeresés, továbbtanulás és az ügyfélkapu
használatával kapcsolatos témakörben. Ezekről majd személyesen, a
postaládákba juttatunk el meghívót a lakosság részére. Terveink között
szerepel egy olyan klub létrehozása, melynek a raposkai Könyvtár
adna otthont, s bárki részt vehetne a foglalkozásokon. Olyan problé-
mákat, témákat beszélnénk meg a klub keretében, melyek ma nagyon
aktuálisak, ilyenek: adatbiztonság, szülő-gyerek-Internet, avagy mi a
szülő felelőssége, hogyan védhetjük meg gyermekeinket az Internet
veszélyeitől, nyelvtanulás, tanulás az Internet segítségével, illetve
egyéb szabadidős tevékenységek, versenyek, és generációk közötti ta-
pasztalatcsere (pl. applikációk, közösségi média használata). 

2018. december 10-én megszereztem a DJP Mentor tanúsítványt,

melyet egy 6 alkalmas tanfolyam előzött meg, Veszprém-ben, me-
lyen egy 15 fős csoportban, a környező településekről érkező kollé-
gáimmal vettem részt. A foglalkozásokon nem csak további ismere-
tekre, hanem értékes szakmai és baráti kapcsolatokra tettem szert,
ami szintén a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú
„Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű pályázat ke-
retében került megszervezésre. A DJP Pont programokra is várjuk
szeretettel az érdeklődőket, a digitális fejlődés megállíthatatlan, re-
mek lehetőség ez a pályázat arra, hogy egy ilyen kis lélekszámú fa-
luba, mint Raposka is eljussanak az újdonságok, s képesek legyünk
alkalmazkodni a változásokhoz rohanó világunkban.  – KOK –

DJP Pont hírei

(Világ)hálószoba titkok 50 felett – a csoport

Folynak a templom belső felújítási
munkálatai

Közös játék a klubban a picurokkal
és az anyukákkal

2018. szeptember 11-től felújítási munká-
latok kezdődtek a raposkai Szent Mihály
Római Katolikus Templomban. Cséry
Gergő Atya vezetésével és áldozatos mun-
kájával sor került a nyílászárók cseréjére,
egyéb restaurálási feladatokra. A takarítási
munkálatokhoz október első hétvégéjén
többen is eljöttek a lakosság köréből, hogy
együtt segítsenek a szentmisékhez méltó ál-
lapotot visszaállítani, amiért ezúton is kö-
szönet a résztvevőknek. – KOK –

Ősszel megkezdték 
a templom felújítását

BMK hírek



Fiatal az, akinek …..  (Tímár György író filozofikus
gondolatának folytatása a rejtvény fősoraiban).
Vízszintes: 1. folytatás (1); 11. lét; 12. értelmes; 13. mo-
dat eleme; 14. földfelszíni forma; 16. téli sportot űz; 17.
sugárzás mértékegysége; 18. szomszédba futva menekül;
19. helyhatározó rag; 20. létezés; 22. NAV előde; 24.
Tapolcai barlang jelzője; 28. … mars! –vezényszó; 29.
régi szavunk; 31. figyelmeztetés; 34. kettős msh; 35. par-
lamenti képviselő; 36. kettős msh; 37. ritka férfinév; 39.
női név; 40. latin kettős betű; 41. férfinév.
Függőleges: 1. Santa … (város az USA-ban); 2. könyv
része; 3. földmérő; 4. bankautomata (angol röv). 5. foly-
tatás (3); 6. határozószó; 7. testvérünk férje; 8. kötőszó;
9. Fekete István fecskéje; 10. autót javít; 15. apó; 16.
STA; 17. folytatás (2); 21. SA; 23. Pamela röv. 25. koz-
metikai készülék; 26. Pan társa; 27. nem ilyen; 30. tet-
szetős; 32. vulkán Olaszországban; 33. előadó röv. 35.
rágcsáló állat; 36. talál; 38. itt van! 40. ezen a napon.
Beküldendő a vízszintes 1; és a függőleges 5; 17. sz. so-
rok megfejtése a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz.
alatti címre, vagy ugyanott személyesen is leadható. 
Beküldési határidő: 2019. március 25.
Nyertes díja: ajándékcsomag
Előző rejtvény nyertese: Jelenszky Istvánné, Raposka
Rejtvényt készítette: Bolla Albertné
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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 Raposkára
kihelyezett ügyfélfogadása: 
minden csütörtökön 8:30-11:30-ig
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 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, péntek: 8.00-12.00
Könyvtár - Kultúrház - DJP Pont (Teleház), 8300
Raposka, Fő u.51. Tel: 87/510-458
e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu
www.facebook.hu/raposka

Nyitva tartás: V:szünnap, H-CS: 9:00-17:00, P: 11:00-
18:00, Szo: 14:00-15:00
Kultúros: Kovácsné Ottó Krisztina Tel.: 20/354 6798
Falugondnok: Horváth 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: Némethné Kovács Tünde 
Tel.: 70/509-8741
e-mail: kovacs.tunde@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 munkanap 9.00-15.00 óráig. Tel.: 87/511-082
vagy 87/511-092
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
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2019. január 25. péntek 17:30 
Vince napi bormustra
2019. február 2. szombat 16:00
Hagyományőrző tollfosztó délután
2019. március 2. szombat 15:00 és 21:00
Hagyományőrző téltemetés farsangi mu-
latsággal
2019. március 8. péntek 17:00
Nemzetközi Nőnap
2019. március 15. péntek 15:00
Nemzeti ünnep
2019. április 22-28. hétfő-vasárnap
Szent György-hegyi Napok
2019. május 5. vasárnap 16:00
Anyák napja
2019. május 25. szombat
Gyermeknap

2019. július 20. szombat
Falunap
2019. augusztus 20. kedd, 15:00
Nemzeti ünnep, megemlékezés
2019. szeptember 7. szombat
Lesencéktől a Balatonig Egyesület hagyo-
mányőrző szüreti fesztivál, Lesenceistvánd
2019. október 26. szombat 17:00
Tök jó nap
2019. december 7. szombat 16:00
Mikulás ünnepély
2019. december 14. szombat 15:00
Idősek karácsonya
2019. december 28. szombat 15:00
Forraltbor-főző verseny
2019. december 31. kedd 21:00
Szilveszteri bál

Rendezvénynaptár

Keresztrejtvény

Gyászhír

Királyné Simon Anna
élt 61 évet

2018. október 12.

Ősszel megkezdődött és befejeződött a ra-
vatalozó körüli terület térkövezése, s eredmé-
nyeképpen teljesen megújult a temető ezen
részének környezete. A képviselő-testület jö-
vőbeni beruházási terveiben szerepel a rava-
talozó épületének felújítása is, melyhez
2019-ben remélhetőleg pályázati források
megszerzésére is nyílik lehetőség.   – KOK –

Megújult a temető 
• a ravatalozó előtti rész 

térkövezése •


