
Köszöntöm újságunk valamennyi olvasóját! 
Az elmúlt negyedév hírei számos információt szolgáltatnak

településünkről és környezetünkről, rendezvényeinkről és ese-
ményeinkről.

Az önkormányzat képviselő-testülete 2 alkalommal rendes, 1
közös, valamint 4 képviselői megbeszélést tartott. Falufórum
összehívására 1 alkalommal került sor. 

Megtárgyalásra és elfogadásra került a település, és a Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló rende-
let, valamint a 2018. évi belső ellenőrzésről készült jelentés. Át-
fogó értékelésre került a gyermekjóléti-és gyermekvédelmi te-
vékenység.

Intézkedés történt a szervezeti-és működési szabályzat, vala-
mint a településkép védelméről szóló rendeleteink törvényessé-
gi felhívásával kapcsolatosan.

Módosításra került a falugondnok szakmai programja, meg-
történt a munkakör leltár szerinti átadás-átvétele, így a falu-
gondnoki munka folyamatossá vált.

Az előzőeken túl döntöttünk ebenheim-i barátaink falunapi

rendezvényünkre történő meghívásáról. 
Átbeszélésre került a játszótér felújításának kérdése.
Foglalkoztunk a Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megva-

lósításának helyzetével.
Június 5-én aláírásra került a Fő u. 31. sz. alatti ingatlan adás-

vételi szerződése 7,2 millió Ft értékben. Az épület és az udvar a
település jövőbeli terveit, elképzeléseit hivatott szolgálni a kö-
zösség javára.

Elbíráltuk a közterületek fűnyírására kiírt pályázatot, melyre
több mint 10 vállalkozó nyújtott be ajánlatot. A legjobbat Barka
Tamás helyi vállalkozó adta, így ő végzi 2019 évben 6 alka-
lommal közterületeink fűnyírását. 

Május 26-án országosan megtörtént az EU parlamenti válasz-
tás, mely településünkön is zökkenőmentesen lezajlott.

Április 23-28-ig került megrendezésre a XXVII. Szent
György-hegyi Napok rendezvénysorozata. A Szent Mihály bo-
rúton mintegy 70 fő vett részt, akiket a helyi borosgazdák fo-
gadták pincéiknél, kínálták finom boraikat, és mellé a harapni-
valót. Ebenheim partnertelepülésünket 4 fő képviselte
Wolfgang Schönau vezetésével. A borút kapcsán köszönetemet
fejezem ki a vendégeket fogadó gazdáknak és családjuknak, va-
lamint az önkormányzat munkatársainak, és segítőiknek.

Jól sikerült gyermeknap került megrendezésre, melyért kö-
szönet illeti Kovácsné Ottó Krisztina kultúrost, és minden segí-
tő közreműködőt.

Részt vettem a Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves
közgyűlésén, ahol az eredményes munkáról szóló beszámolót
Nagy Sándor elnök ismertette a szép számmal megjelent tagság
előtt. 

A térségi rendezvényeket illetően több alkalommal képvisel-
tem településünket a Magyar Falu Program rendezvényein, a ta-
polcai pedagógusnapi ünnepségen, a hegymagasi elszármazot-
tak napján, a Lesencéktől a Balatonig Egyesület ülésein, és a ke-
rékpárúttal kapcsolatos összejöveteleken.

Különböző munkáinkat illetően folyamatban van az orvosi
rendelő fűtés korszerűsítésének szerelési munkája, majd az azt
követő festés. 

Megtörténtek a hegyi utaknál a szükséges gallyazási munkák,
valamint az alsó faluvégen, és a temetőnél is szükség volt több
fa veszélyes ágainak eltávolítására.

Megtörtént a hegyi utak kátyúzása, melyért köszönetemet fe-
jezem ki a munkálatok résztvevőinek.

Kedves Olvasó!
A II. negyedév híranyagának végén kívánok mindannyiuknak

szép nyarat.
A falunapi rendezvényünkön lehetőleg minél többen vegye-

nek részt, munkájukkal segítsék azt.
Tisztelettel: Bolla Albert

polgármester

Raposka Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa2019. II. negyedév XIII. évfolyam 2. szám

Önkormányzati Hírek

(Balról jobbra) Fenyvesi Zoltán országgyűlési képvise-

lő úr, Bolla Albert polgármester és Ujvári Géza, rapos-

kai borász kóstolják meg elsőként a Sárkány vérét



Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése
alapján 2019. április 15-től Karácsonyi Aliz vette át a falugondno-
ki teendőket. Alizt az eddig megszokott falugondnoki telefonszá-
mon érhetik el: +36-20-256-5443

„Karácsonyi Aliznak hívnak, Raposkán élek párommal és gyer-
mekeimmel, 5 éve élek itt, de gyerekkorom óta kötődök a faluhoz
a rokonság révén. Szeretek itt élni, jó a közösség, jól kijövök min-
den korosztállyal. Három éve érettségiztem, de előtte vagyonőr-
ként és konyhán is dolgoztam. Falugondnokként szeretném, ha bi-
zalommal fordulnának hozzám, lehetőségeimhez képest igyek-
szem minden kérésének eleget tenni.” -KOK-
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Falugondnoki szolgálat hírei

2019. április 18-án, nagycsütörtökön
délután közös barkácsolásra érkeztek a fa-
luból gyerekek és felnőttek egyaránt. A
meghirdetett programra mindenki hozha-
tott magával fakanalat, melyekből kerti
nyuszikat fabrikáltak a jó kézügyességgel
megáldott résztvevők. A könyvtárba szer-
vezett kézműves foglalkozás során húsvéti
tojásokat is festettek hungarocellből, me-
lyek szintén kerti díszként szolgáltak a
húsvéti ünnepen. A Kultúrház előtti kert-
ben a Szent István szobor körül helyezték
el a gyerekek az alkotásokat, s ezzel igazi
húsvéti hangulatot varázsoltak Raposka
szívében. Az alkotásokat az ünnep után
mindenki elvihette haza emlékbe. A
Kultúrház mögötti játszótéren pedig három
nyuszi hagyta magát megadóan simogatni,
melyeket Szalókyné Szollár Katalin és
Muzsi Szabolcs raposkai lakók adtak köl-
csön dögönyözés céljából. A nyuszik na-
gyon türelmesek voltak és jól bírták a stra-
pát, kicsi lefáradva, de épségben kerültek
vissza gazdáikhoz. -KOK-

„Nyuszi ül a fűben” barkácsoló délután

Húsvéti kézműves délután
Segesdi Anettel

2019. április 12-én a Tapolcai Ringató Bölcsőde vezetője,
Segesdi Anett volt a vendégünk a könyvtárban, aki húsvéti dísz-
eket hozott nekünk, amelyeket megtanított a résztvevőknek elké-
szíteni.  A gyerekek nagy örömmel fogtak bele a munkába, s
szebbnél szebb alkotásokat készítettek. -KOK-

Segesdi Anettel a könyvtárban alkottak a gyerekek

Húsvéti dekoráció Raposkán – és a nyuszisimogató sztárjai



2019. május 5-én, vasárnap dél-
után tartottuk Raposkán az anyák
napi ünnepséget, mely idén először
rendhagyó módon, kicsit kötetle-
nebb és szerteágazóbbra sikerült,
mint a korábbiak. A rendezvény
célja az volt, hogy ezúttal a gyere-
kek kényeztessék el az anyukákat,
nagymamákat, amely érdekében a
következő közös programokat szer-
veztük meg nekik:

A jelenlévőket Kovácsné Ottó
Krisztina kulturális ügyintéző kö-
szöntötte, majd a raposkai gyere-
kekkel készített rövid anyáknapi in-
terjút vetítették le a DJP Pont esz-
közei segítségével.

A KSZR támogatásával szerepelt
Raposkán a Bárókerti Bábszínház a
könyvtár épületében. 

Folytatás a következő oldalon.
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XXVII. alkalom-
mal vette kezdetét
2019. április 24-én
a Szent György-
hegyi Napok ren-
dezvénysorozat a
Szent György-hegy
Hegyközség szer-
vezésében, illetve a
résztvevő települé-
sek összefogásával,
így Raposka Köz-
ség Önkormányza-
ta támogatásával. A
szakmai, gasztro-
nómiai és egyben
turisztikai jelentő-
ségű eseménysoro-
zat Raposkát érintő
állomása volt az
április 27-én meg-
rendezett Szent Mi-
hály Borút. Reggel
kilenc órakor Bolla
Albert polgármes-
ter köszöntötte a
megjelent vendé-
geket, borlovag-
rendeket, valamint
Fenyvesi Zoltán or-
szággyűlési képviselő urat. A tavalyi év-
hez képest csekélyebb számú résztvevő
jelent meg a bortúrán, mely valószínűleg
betudható annak, hogy idén a részvétel a
tavalyi díj duplájába került. Raposkán a
hagyományoknak megfelelően az önkor-
mányzat munkatársai és a helyi önkéntes
segítőkből álló csapat készített a vendé-

gek fogadására reggelit, illetve a túráról
visszatérőknek pompás ebédet, ami idén
babgulyás volt. Ezúton is köszönet min-
denkinek, aki hozzájárult valamilyen mó-
don a rendezvény sikeréhez. A bortúra ál-
lomásai a raposkai családi pincészetek
voltak, ahol minden házigazda borkósto-
lóval és házi készítésű borkorcsolyával

fogadta a kirándulókat. Köszönet a ven-
déglátó Barka Imre és családjának,
Kardos Károlynak, Hosszú Istvánnak,
Vecsei János és családjának, és az Ujvári
Családi Pincészetnek a borkóstoló lebo-
nyolításáért.

-KOK-

Szent György-hegyi Napok

A rendezvény megnyitóján Bolla Albert polgármester úr köszöntötte a megjelenteket

A Bárókerti Bábszínház előadása anyák napján

Anyakényeztetés Raposkán
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Majdnem egész napos rendezvényt szer-
vezett Raposka Község Önkormányzata a
gyerekek részére 2019. június 2-án, vasár-
nap. Tíz órától Bódis István címzetes rend-
őr zászlós és kutyája, Berci tartott bemuta-
tót a gyerekeknek. Vendégünk volt még
István családja, felesége Nikolett S.
Bódisné, aki Zalahalápon polgárőr, bemu-
tatta nekünk Bogyót, Berci kisfiát, aki apja
nyomdokaiba lép majd, derék rendőrkutya
válik majd belőle. A programot másik ven-
dégünk – Fekete Krisztián - újdonsült kör-
zeti megbízottunk segítségével szerveztük.
Krisztiánnal együtt mehettek pár kört a
gyerekek a szolgálati autóval, szirénázva
természetesen. Köszönjük ezúton is a
Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai-
nak a remek bemutatót a sok értékes infor-
mációt és a kedvességet, amit a gyerekek
irányába tanúsítottak! 

A bemutató után kezdetét vette nagyszü-
leink idejében használt játékok kipróbálása,
régi emlékek felelevenítése. Különböző ál-
lomásokon különféle ódon játékok várták a
gyerekeket, szüleiket. Így a résztvevőknek
lehetőségük nyílt az abroncshajtást, a bigé-
zést, az ugróiskolát, a gumizást, a csúzlival
célbalövést, célbadobást stb. kipróbálni. A
legkisebbek számára szerepjátékra alkal-
mas mini vegyesboltot, mini babakonyhát
készítettünk házilag, amellyel önfeledten
játszottak. Ebédre Farkas Antalné Teri és
Szentgyörgyi Ferencné Panni néni készített

ízletes paprikás krumplit, melyet a gyere-
kek és a felnőttek is jóízűen kanalaztak. 

Délután a DJP Ponton, a könyvtárban a
piros és kék csapatnak QR-kódos kincske-
reső játékot szerveztünk, mely során a
könyvtárban található okoseszközök segít-
ségével olvashatták le a különböző helyek-
re rejtett QR kódokat a gyerekek, melyek

elvezették őket a kincses ládához, mely ha-
talmas adag édességet rejtett. Mire végez-
tünk a játékkal, hirtelen lezúdult az eső,
nagy szerencsénk volt, hogy a programok
alatt szép időnk volt. Köszönjük, hogy
ilyen sokan eljöttetek, jövőre újra kitalá-
lunk valamit! 

-KOK-

Gyereknap

A Tapolcai Rendőrkapitányság bemutatója gyereknapon

A raposkai legények májusfa állítás közben

Májusfa állítás
2019. április 30-án ismét összegyűltek a raposkai legények, s

leányok, s felállították a májusfát, melyet hagyományosan majd a
falunapon táncolnak ki.

Anyakényeztetés Raposkán
Folytatás az előző oldalról:

A Miska-mese című mesejátékuk magával ragadó volt, a két –
a magánéletben is gyakorló anyuka – szenzációsan lekötötte a je-
lenlévő felnőttek és gyerekek figyelmét.  Műsorukban nagyon jól
ötvözték a népdalokat, régi népi játékok hagyományát, hangszeres
játékot. Az előadás mondanivalója tanító jellegű volt és felváltva
használták színművészi és bábművészi tehetségüket az előadók. A
gyerekek folyamatosan arra lettek késztetve, hogy használják fan-
táziájukat, és a műsor sikerét az is jelezte, hogy a legkisebbektől a
legnagyobbakig mindenki egészen a végéig csendben csüngött a
szereplők játékán. A mese után a gyerekek megnézhették közelről
a játékhoz használt bábokat, kipróbálhatták őket. A díszletek és a
felhasznált hangszerek teljes egységben voltak, a mesejáték lépés-
eit gondosan megtervezték és a két előadó tökéletes összhangban
dolgozott.  Szeretettel várjuk őket legközelebb is Raposkára. 

Az előadás után a gyerekek gondos előkészületek után anyáknapi
teaházba invitálták a jelenlévő anyukákat, nagymamákat, ahol étlap-
ról és itallapról választhattak különböző ízű süteményeket és teákat,
melyeket a gyerekek szolgáltak fel. A kellemes hangulatú uzsonnát
követően zsugorka fóliára alkottak a résztvevők közösen nyaklánc
medálokat. A színes ceruzával normál méretben elkészített rajzok a
különleges műanyag fólián a sütőben negyedére zsugorodtak össze,
melynek eredménye egy saját rajzzal ellátott, egyedi műanyag me-
dál lett. Végül sminkversenyre vállalkozhattak az önként jelentkező
anyukák, a gyerekek természetes anyagokkal próbáltak sugárzó
szépségeket kreálni, több kevesebb sikerrel. Jó móka volt, az anya-
kényeztetés ezen a délutánon maximálisan megvalósult.          -KOK-
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ÖTE Hírek – Sümegi tűzoltóversen

2019. június 28-án kézműves programot
szerveztünk a könyvtár épületében. Az ér-
deklődők számára tekintettel a nagyterem-
ben teremtettük meg az agyagozás feltéte-
leit. A résztvevők ősi agyagozási technikát
alkalmazva (kézzel sodrott hurkákból) ké-
szíthettek mutatós dísztányérokat, illetve
egyéb, falra akasztható dísztárgyakat. A
foglalkozás elején Krisztina elmondta azo-
kat az alapvető információkat, melyek az
agyag megmunkálásához nélkülözhetetle-
nek, sok új ismeretet osztott meg velünk, s
mutatta is lépésről lépésre a teendőket. Így
mindenki egyszerre haladva pompásabb-
nál pompásabb tányérokat alkotott.
Krisztina az elkészült munkákat elvitte
szárítani, hogy később mázzal ellátva kié-
gethesse nekünk, s így emlékbe mindenki
kiteheti az otthonában a remekműveket. 

A program a KSZR támogatásával való-
sult meg. 

-KOK-

Az agyagozás 
rejtelmei

Gaálné Kapás Krisztina mesél éppen az agyag tulajdonságairól

2019. június 8-án, az idén 130 éves
Sümegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(ÖTE) közösségi tűzoltónapra hívta a kör-
nyékbeli lánglovagokat, az önkéntes csa-
patok számára tűzoltó versenyt szerveztek
Sümegen. A versenykiírásra a Raposkai

Önkéntes Tűzoltó Egyesület is jelentkezett,
és a Kultúrház udvarán készültek fel a csa-
pattagokkal a versenyre. A versenyzéshez
szükséges felszerelést a Badacsonytomaji
Hivatásos Tűzoltóság biztosította az egye-
sületünk számára.  

A rendezvény ünnepélyes felvonulással
kezdődött Sümegen, majd a vár alatt létesí-

tett versenypályára érkeztünk, ahol a meg-
nyitót követően különböző kategóriákban
(ifjúsági, felnőtt, női) több csapat is indult.
A raposkai csapattal a felnőtt kategóriába
neveztünk, a sorsolás után kezdetét vette a
verseny.

A megmérettetés célja ilyenkor nem csu-
pán a helyezésért való küzdelem, értékes
tapasztalatokat, fogásokat, szakmai infor-
mációkat szerezhetnek a versenyzők a fel-
adatok végrehajtásakor. 

A versenyen helyezést ugyan nem értünk
el, de mivel több, mint 30 év után indult a
Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület a

versenyen, ezért a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-
jától, Dányi Béla tű. dandártábornok úrtól
külön díjazásban részesültünk, egy okleve-
let és egy 60 l-es bográcsot kaptunk áll-
vánnyal. 

A verseny jó időben telt, jól éreztük ma-
gukat, jövőre is szeretnénk indulni. Ha si-
kerül megszervezni, akkor női kategóriá-
ban is vinnénk versenyzőket, mert idén
csupán egyetlen női csapat indult, s így
nyerte meg a kategóriában a díjat. 

Az utazást a falubusszal és saját gépko-
csival oldottuk meg. A verseny után, de
még az eredményhirdetés előtt finom ebéd-
del, gulyással láttak vendégül bennünket a
várhoz közeli étteremben. 

Az egész nap a barátság jegyében telt, a
csapatok kölcsönösen segítették egymást a
versenyfeladatoknál, volt olyan eset példá-
ul, hogy Nagy Szabolcsot és Süketes Janit
a devecseri csapat „kölcsönkérte” a feladat
teljesítéséhez. 

A versenyzőket a hazaérkezés után a ra-
poskai egyesület meghívta pizzázni, így
zárult ez a szombati nap, mely során sok
sok hasznos tapasztalatot és felejthetetlen
élményt szereztek. 

Köszönet a csapattagoknak – Ifj.
Hergovits Jánosnak, Karácsonyi Titusznak,
Ifj. Kocsor Péternek, Ifj. Nagy Sándornak,
Nagy Szabolcsnak, Ifj. Süketes Jánosnak
és Zubor Máténak -, hogy részt vettek a
versenyen!

-KOK, Nagy Sándor -

A versenyen résztvevő raposkai csapat



Rejtvény fősoraiban: Raposkára tervezett új játszótéri eszközök.

Vízszintes: 1. játszótéri eszköz; 11. gyulladás (orv.); 12. nála lej-
jebb; 14. szúr; 15. vágóezköz; 17. tartó; 18. ókori indoeurópai nép;
20. e napon; 21. Mauna …-vulkán a Hawaii-szigeteken; 22. rang-
jelző; 23. állat hímje; 25. állati fekhely; 27. haszonnövény, aligá-
torkörte; 30. játszótéri eszköz; 33. település Ausztriában,a cseh
határ mellett; 34. Társadalombiztosítási Azonosító Jel; 35. város
Franciaországban; 36. villanymotor forgó része; 38. játszótéri
eszköz; 39. tiltószó.

Függőleges: 1. játszótéri eszköz; 2. karjával keresztülfogó; 3.
község Somogy megyében; 4. kettős mshg; 5. példájáról híres
község; 6. alig hallatszik; 7. ENSZ Nemzetközi Munkaügyi

Szervezete; 8. nyomatékosító szó; 9. Tízen Túliak Társasága; 10.
parányi részecske; 13. göröngyös út jelzője; 16. húst klopfoló; 19.
régi magyar szőlőfajta; 23. szeszes ital; 24. banki pénzbetét hoz-
záadott értéke; 26. borzasztó; 28. horvát sziget; 29. híres a mus-
tárja; 31. kézben fog; 32. jövőben megvalósul; 35. apó; 36. felüle-
tére; 37. szolmizációs hang.

Beküldendő a vízszintes 1; 30; 38, és a függőleges 1. sz. sorok
megfejtése a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. szám alatti címre,
vagy ugyanezen a címen személyesen is leadható.
Beküldési határidő: 2019. szeptember 30.
Nyertes díja: könyvutalvány
Előző rejtvény nyertese: Szalókyné Szollár Katalin
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: Karácsonyi Alíz 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: Fekete Krisztián c. r. törm. Tel:
30/946-2868. Ügyfélfogadás Raposkán minden csütör-
tökön 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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