
Tisztelettel köszöntöm újságunk va-
lamennyi olvasóját!

A harmadik negyedév is bővelkedett
eseményekben, rendezvényekben, önkor-
mányzati munkában, függetlenül attól,
hogy a fenti időszak jelentős része a nyá-
ri szabadságok, iskolai szünetek, illetve
az önkormányzatnál alapvető teendők el-
látásával telt el. 

A képviselő-testület a negyedév során
két alkalommal ülésezett, míg háromszor
került sor képviselői megbeszélésre kü-
lönböző feladataink koordinálása végett.
A képviselő-testületi ülések során módo-
sítottuk önkormányzatunk és a Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetését,
melyre belső átcsoportosítások, illetve
pénzmaradványok miatt került sor.
Módosítottuk a helyi adókról szóló ren-
deletünket. Új elemként 2020.01.01-től
idegenforgalmi adó kerül bevezetésre,
melynek mértéke személyenként 500 Ft/
vendégéjszaka, mely nem a lakosságot,
hanem az idelátogató turistákat terheli a
szállásdíj megfizetésével együtt.

Egyetértettünk Loránd György rendőr
alezredes úr Tapolcai Rendőrkapitányság
vezetői tisztségére történő kinevezésével. 

A Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút
megvalósítása kapcsán felkértem

Szigliget polgármesterét, hogy vegye át a
konzorcium vezetését, illetve a Szigligeti
Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy lás-
sa el a szükséges adminisztratív kapcso-
lódó teendőket. A konzorciumban részt-
vevő települések képviselő-testületei el-
fogadták kezdeményezésemet, és támo-
gatták Balassa Balázs polgármester úr
személyét konzorciumi vezetőnek. A fel-
sorolt változás nagyobb esélyt ad a pro-
jekt megvalósítására, hiszen Szigliget a
közelmúltban számtalan nagy beruházást
valósított meg, tapasztalat, rutin, és nem
utolsó sorban jó személyi kapcsolatrend-
szerrel bír. 

Döntöttünk a Magyar Falu Program ke-
retében egy új falugondnoki gépjármű
beszerzéséről, a pályázatot szeptember-
ben benyújtottuk. 

Megválasztottuk a Helyi Választási
Biztosság tagjait, póttagjait. 

Döntöttünk - szabályzatunk szerint- a
helyi kitüntetésre érkezett javaslatról,
melynek kapcsán Raposka Díszpolgára
címet Lovász Gábornak adományoztuk. 

Megbeszéltük, és felkészültünk a falu-
nappal kapcsolatos teendők ellátására. 

Elfogadtuk a gyermekek neveléséhez
kapcsolódó támogatás összegét, gyer-
mekenként 20.000,- Ft-ot lehet igényelni

18 éves korig bezárólag.
Meghatároztuk a játszótér felújításával

kapcsolatos elvárásainkat, a lakossági
igényeket figyelembe véve. A játszótéri
eszközök beszerzése jelenleg folyamat-
ban van. 

A negyedév önkormányzati rendezvé-
nyeit illetően jól sikerült falunapot tudha-
tunk magunk mögött. A rendezvényen, és
a kapcsolatos programokon vendégünk
volt a németországi Ebenheim partnerte-
lepülésünk 11 fős küldöttsége, július 19-
22-ig. Köszönetemet fejezem ki mind-
azoknak, akik vendégeink szállásadásá-
ban, programjaik szervezésében közre-
működtek, önzetlenül segítették azt!

A falunapi rendezvény keretében adtuk
át mintegy 2,5 millió Ft értékben az orvo-
si rendelő újonnan kiépített fűtésrendsze-
rét, mely szintén sok társadalmi munká-
val jött létre, - köszönet minden segítő-
nek!

Szép kis ünnepségen vettünk részt a
Kultúrház előtt, amikor is augusztus 20-
án megemlékeztünk államalapító Szent
István királyunkról, és koszorút helyez-
tünk el szobránál. Az ünnepet a jövőben
célszerű lesz az egyházzal koordinálni. 

Az idei évben a XXIV. „Szent György-
hegytől a Balatonon át a Lesencékig”
Szüreti Fesztivál házigazdája
Lesenceistvánd volt. Településünk képvi-
selte magát az augusztus 30-i megnyitó
ünnepségen és betyárválasztáson, majd
31-én szép számú felvonulóval és szerep-
lővel a központi rendezvényen.

A negyedév egyéb rendezvényeit ille-
tően részt vettem a tapolcai Semmelweis-
napi ünnepségen, ahol példaértékű mun-
kájuk kapcsán 2 raposkai lakos, Barka
Károlyné és Riba Tibor elismerésben ré-
szesült. Gratulálunk mindkettőjüknek!

Részt vettem továbbá a Köztisztviselői
Nap alkalmából a Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal által Veszprémbe szer-
vezett kiránduláson, valamint az augusz-
tus 20-i „Tapolcai Ünnepi Napok” ren-
dezvényein, a lesencetomaji korszerűsí-
tett általános iskola átadásán, a hegyma-
gasi Lőrinc napon, a Badacsonyi Szüreti
felvonuláson, és Fenyvesi Zoltán ország-
gyűlési képviselő által Sümegre meghí-
vott polgármesterek találkozóján. 

Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról:
Egyeztető tárgyalásokat folytattam a

MÁV illetékeseivel a raposkai vasúti meg-
álló ügyében, valamint a Bakonykarszt Zrt.
vezetésével az ivóvíz ellátás témakörével
kapcsolatban. 

Ugyancsak egyeztetés történt Gyarmati
Tamás főépítész úrral a ravatalozó építési
tervei, és a kerékpárút vonatkozásában. 

A községgazdálkodást illetően ezidáig
rendben, határidőre, és megfelelő minőség-
ben megtörténtek a fűnyírások a közterüle-
teken, melyet köszönök Barka Tamás vál-
lalkozónak. Köszönöm Karácsonyi Aliz fa-
lugondnoknak, aki több alkalommal köztes
fűnyírást végzett a Hősök kertjénél, a
sportpályán, és egyéb kisebb, problémás
helyeken. 

A nyári munkákat két diák, Horváth
Anna és Karácsonyi Titusz szorgalmasan
segítette. 

A Fő u. 31. szám alatt lévő önkormány-
zati ház és ingatlannál sok munka került el-
végzésre (lomtalanítás, bozótirtás, terep-

rendezés, nyílászárók javítása, ólak bontá-
sa, pajta aljzat kaviccsal feltöltése, tetőjaví-
tás, tűzcsap-áthelyezés, szennyvízcsatorna
rendszerre rákötés, valamint a Fő u. 25.
szám alatt lévő gépek, eszközök, anyagok
átköltöztetése az új helyre). Köszönöm
Szűcs-Simon Anikónak és családjának,
hogy ezidáig biztosította számunkra a táro-
lás lehetőségét. 

Sor került a hegyi utak „finn aszfalttal”
történő kátyúzására, melyért szintén kö-
szönet illeti a munkában résztvevőket. 

Elbontásra kerültek az elöregedett ját-
szótéri játékok. 

Kedves Olvasó!
Ezennel zárom a negyedév híranyagát,

felhívom figyelmüket az október 13-án tar-
tandó helyi önkormányzati választás fon-
tosságára. Minél többen menjenek el sza-
vazni, fejezzék ki akaratukat, hogy a kö-
vetkező öt évben a jelöltek közül mely sze-
mélyekre kívánják bízni a település sorsát. 

Választópolgáraink minden eddigi ön-

kormányzati választáson a falu továbbfej-
lődése mellett döntöttek, és remélhetőleg
így lesz ez most is. 

A Raposkai Visszhang című újságunk
kezükben tartott száma a 2014-2019-es ön-
kormányzati választási ciklus lezárásának
utolsó híranyagait tartalmazza. Ebből az al-
kalomból szeretnék mindazoknak köszö-
netet mondani, akik az elmúlt öt évben bár-
milyen formában segítették az önkormány-
zat munkáját, tettek településünk hírnevé-
nek öregbítéséért. 

Kérem, hogy a jövőben is segítsék az
újonnan felálló képviselő-testület munká-
ját, településünk további töretlen fejlődése
érdekében, amely csak a faluközösség ösz-
szefogásán nyugvó munkavégzés mellett
lehetséges. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
A jövőre vonatkozóan kívánok mindany-

nyiuknak békességben eltöltött jó erőt,
egészséget, jól élhető, virágzó és fejlődő
Raposkát!

Önkormányzati Hírek

1. Fejezet – Képviselő-testületi, ön-
kormányzati munkával kapcsola-
tos tevékenységek értékelése:

A 2014. október 12-én tartott helyi ön-
kormányzati választáson a szavazásra jo-
gosult választópolgárok akaratából megvá-
lasztásra került a település polgármestere
Bolla Albert személyében, valamint a kép-
viselő-testület tagjai: Varga József alpol-
gármester, Hoffman Szilvia Veronika,
Barka Ernőné és Forika László képviselő. 

A megválasztott képviselő-testületi ta-
gok többsége már az előző ciklusban is
gyakorlatot, tapasztalatot szerzett az ön-
kormányzati munkák végzésében, a képvi-
selői teendők ellátásának fontosságával
kapcsolatosan. A megszerzett tapasztalatok
és rutin nagymértékben hozzájárult a vá-
lasztási ciklusokon átívelő eredményes
munkavégzéshez, egymás és a faluközös-
ség érdekeinek gördülékeny összehangolá-
sához. 

Az önkormányzati munkavégzés egyik
legjelentősebb része a képviselő-testületi
ülések napirendjeinek előkészítése, az ülé-
sekre való felkészülés, a rajtuk való aktív
részvétel, és a különböző döntések megho-
zatala. Képviselő-testületi üléseink a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
szakmai, jogi előkészítése és aktív részvé-
tele mellett a jogszabályok és a vonatkozó

rendeletek kapcsán kerültek megtartásra. A
felettes szervek mintegy két alkalommal
tettek észrevételt munkánkkal kapcsolato-
san, mely hiányosságokat a jegyző közre-
működésével korrigáltuk. 

Az ötéves választási ciklus alatt, a képvi-
selő-testület mintegy 60 alkalommal tartott
különböző formátumú üléseket. Hat köz-
meghallgatásra és lakossági fórumra, to-
vábbá 31 képviselői megbeszélésre került
sor. 

Az ülések minden alkalommal határo-
zatképesek voltak, igazolatlan hiányzás
nem történt. 

A képviselők aktívan kivették részüket a
faluközösséget érintő munkákból, rendez-
vények előkészítéséből, megtartásából. A
fenti időszakban 65 rendeletet és 445 hatá-
rozatot hoztunk. 

A Közös Önkormányzati Hivatal mun-
katársai a jegyző irányítása mellett látják el
sokrétű államigazgatási feladataikat. A hi-
vatal működéséhez 1,6 millió Ft-al járul
hozzá településünk évente, mely lakosság-
arányosan kerül megállapításra. A hivatal
munkája összességében jónak mondható.
Polgáraink megszokták a raposkai csütör-
töki ügyfélfogadást, illetve a tapolcai ügy-
intézés menetét, rendjét. 

A képviselő-testületi üléseken, a köz-
meghallgatásokon és lakossági fórumokon
továbbra is kevés érdeklődő jelenik meg.

Az előzőek talán annak tudhatók be, hogy
rendkívül gyors információáramlás alakult
ki az utóbbi néhány évben (gyors internet
elterjedése, okos mobiltelefonok, különbö-
ző közösségi portálok). 

Az előzőeken túl a lakossági információ-
szerzés lehetőségét segíti elő a település
honlapja, a teleházban elhelyezett képvise-
lő-testületi ülések írásos anyaga, valamint
a Raposkai Visszhang c. újságunk, amely-
nek az öt év alatt 20 száma jelent meg, a la-
kosság tájékoztatása, informálódása érde-
kében. Köszönet illeti az újság készítésé-
ben résztvevőket, mivel komoly munkát
igényel a híranyag összeállítása, és a szer-
kesztés. 

Az önkormányzat működtetésében 10
éve alapított Falugondnoki Szolgálat nagy
segítséget nyújt úgy a település lakóinak,
mint az önkormányzat feladatainak megol-
dásában. A munka végzése a vonatkozó
jogszabályok értelmében történt meg, a
munkáltató polgármester irányítása és fel-
ügyelete mellett. A felettes szervek ellenőr-
zései néhány kisebb hiányosságot észrevé-
teleztek, melyeket rövid időn belül kijaví-
tottunk, megoldottunk. Az összetett mun-
kát igénylő Falugondnoki Szolgálat a múlt-
ban és a jövőben is megkívánja a szorgal-
mas, kellő alázattal, viselkedéssel és aktív
hozzáállással történő falugondnoki mun-
kát. Az elmúlt öt év munkavégzéséhez

Raposka Község Önkormányzata munkájá-
nak áttekintése, értékelése 2014-2019.
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szükséges tárgyi és anyagi feltételek min-
denkor biztosítottak voltak. A személyi fel-
tételeket illetően sajnos az öt év vonatko-
zásában a negyedik falugondnokkal látjuk
el feladatainkat. Borbély Balázs 2015-ben,
Nagy Norbert 2017-ben, Horváth Norbert
pedig 2019-ben szüntette meg közös meg-
egyezéssel munkaviszonyát. A sok váltás
nem jó, mivel mindegyik személyt „kita-
níttattuk”, azaz elvégezték a munkakör be-
töltéséhez szükséges tanfolyamot, megsze-
rezve az előírt képesítést. A képesítés meg-
szerzésével kapcsolatos összes költség az
önkormányzatot terhelte, ami személyen-
ként hozzávetőlegesen ötszázezer forint
volt. A falugondnokok távozása kivétel
nélkül a termelői szférában elérhető jóval
magasabb fizetés miatt történt. 

2019. április 15-től Karácsonyi Aliz falu-
gondnok látja el szorgalmasan a munkakö-
réből adódó teendőket. A képesítés meg-
szerzésére központilag szervezett tanfo-
lyam biztosít lehetőséget a jövőben. Itt kell
megemlítenem, hogy a 10 éves Ford Transit
buszunk cseréje érdekében pályázatot nyúj-
tottunk be új busz vonatkozásában, a
Magyar Falu Program keretében, melynek
a közeljövőben várható pozitív elbírálása. 

Ezen fejezetben kívánom megemlíteni,
hogy polgármesterként az öt év alatt sok
rendezvényen, ülésen, összejövetelen kép-
viseltem településünket. Heti rendszeres-
séggel intéztem a közös önkormányzati hi-
vatalban a faluközösséggel kapcsolatos
dolgainkat, tartottam csütörtöki fogadóórá-
kat. Napi szinten irányítottam és felügyel-
tem a munkatársak feladatvégzését. 

Az önkormányzat személyi állományát
tekintve 2015. évben megszüntettük a négy
órás hivatalsegédi státuszt, a kapcsolatos
teendőket a kulturális munkatárs és a falu-
gondnok vette át (levél, posta, újságkihor-
dás, takarítás).

A ciklus elején még évente egy-kettő fő
közhasznú munkás segítette dolgainkat,
azonban napjainkban nem kapunk ilyen
embert a munkaügyi hivataltól, mert vagy
alkalmatlan, vagy esetleg magasabb bérért
máshová megy el dolgozni. Két lehetősé-
günk marad e tekintetben, a társadalmi
munka, illetve vállalkozóval történő mun-
kavégzés. A településnek mindkét lehető-
séggel élni kell, mivel csak így tudjuk fel-
adatainkat jó színvonalon megoldani.
Köszönöm azon személyek munkavégzé-
sét, akik már nem dolgoznak az önkor-
mányzatnál, de segítették településünket
feladatai ellátásában. Külön név szerint kö-
szönöm a mostani munkatársak rugalmas,
odaadó napi munkáját, így Kovácsné Ottó
Kriszta kultúrosnak, Karácsonyi Aliz falu-
gondnoknak és Farkas Antalné közfoglal-
koztatottnak.

Az általuk végzett munka eredménye
meglátszik a rendezvények szervezésén és
lebonyolításán, a nyüzsgő gyermekek és
anyukák kultúrházi napi jelenlétén, az épü-
letek és környezet ápolásán, karbantartá-
sán, a lakosság ügyes-bajos dolgainak inté-
zésén, beteg-, ebéd- és egyéb szállításokon.
Hosszasan sorolhatnám még a közösség
érdekében tett munkájukat. Éves szinten
rendezvényeink a képviselő-testület által
elfogadottak szerint kerültek előkészítésre,
szervezésre és megtartásra. 

2. fejezet – Gazdálkodással, fej-
lesztéssel kapcsolatos önkormány-
zati munka értékelése

A választási ciklus elején felálló képvise-
lő-testületnek meg kellett alkotni a mandá-
tum teljes időszakára szóló Gazdasági
Programját. E fejezet gondolatai összhang-
ban vannak a 2014-2019-es év Gazdasági
Programjában megfogalmazottakkal. A
képviselő-testület által évente összeállított
és elfogadott költségvetés határozza meg az
aktuális év pénzügyi lehetőségeit. A helyi
költségvetés a központi költségvetésből,
normatív támogatásból, és a helyi adóbevé-
telekből tevődik össze. Öt év vonatkozásá-
ban elmondható, hogy a költségvetés főösz-
szege minden évben biztosította a település
működtetéséhez, a beruházásokhoz és vá-
sárlásokhoz szükséges fedezeteket, úgy,
hogy mellette megtakarítás is keletkezett. 

Számok tükrében:
2015. évben
- 30.912.000 Ft
2016. évben
- 40.143.000 Ft
2017. évben
- 57.470.000 Ft
2018. évben
- 49.498.000 Ft
2019. évben
- 135.148.000 Ft (76.274.000 Ft kerék-

párút pályázat Raposkára eső része)
A vagyoni helyzetünk stabil, hitelünk,

tartozásunk nincs. Az önkormányzat költ-
ségvetési főszámláján és különböző adó-
számláinkon 31.944.949 Ft, szennyvízzel
kapcsolatos üzemeltetési számlánkon
1.491.648 Ft, közfoglalkoztatott számlán-
kon 307.277 Ft, összességében pedig
33.743.910 Ft pénzeszköz áll rendelkezé-
sünkre, ami biztosítja jövőbeni fejlődésünk
anyagi lehetőségeit. 

Az elmúlt öt év gazdasági programját
nézve sok elképzelésünk sikeresen megva-
lósult, vagy folyamatban van megvalósulá-
suk és van, ahol nem sikerült előre lépni.

Ezek a következők:
- elkészült a Kultúrház külső faszerkeze-

ti elemeinek és lábazatának az állagmegó-

vó festése, a déli oldalon lévő főbejáratnál
pedig a terasz 1,4 millió Ft értékben

- javításra és lefestésre kerültek a busz-
várók 200.000 Ft értékben

- kiépült egy mai kor követelményeinek
megfelelő kamerarendszer 2,2 millió Ft ér-
tékben

- mintegy 1 millió Ft értékben okosesz-
közök és új számítógépek, valamint kültéri
és beltéri nyilvános wifi került beszerzésre,
párhuzamosan ezzel megtörtént a szélessá-
vú internetre történő átállás

- újonnan épült a Hősök kertje a kopjafá-
val, 1,5 millió Ft értékben

- a hegyi utak vis maior támogatással
részben megújultak 7.610.000 Ft értékben

- elkészült a Fő utca, Szent György utca
vízelvezető csatornarész bekötése, 500
ezer Ft értékben

- bekerítést nyert a temető, illetve térkö-
vezve lett a ravatalozó környéke 1,6 millió
Ft értékben

- új, modern konyha épült a Kultúrház-
ban 2,5 millió Ft értékben

- a Szent György utca folytatásában lévő
négy darab építési telken kiépítettük a köz-
műveket 4 millió Ft értékben

- kültéri pingpongasztal került felállítás-
ra a Kultúrház udvarán 250 ezer Ft érték-
ben

- a Tapolca-Szigliget között építendő ke-
rékpárút konzorciumában nyert pályáza-
tunk ránk eső része 76.274.000 Ft

- megvásárlásra került a Fő u. 31. sz.
alatti lakóingatlan 7,2 millió Ft értékben

- eladásra került a Szent György utca
folytatásában kialakított négy darab építési
telek 8 millió Ft értékben

- eladásra került a Harangozó ház (Fő u.
25.) 4,5 millió Ft, valamint a mögötte lévő
két darab külterületi ingatlan 800 ezer Ft
értékben

- folyamatban van a játszótéri eszközök
újakra való kicserélése 2.850.000 Ft érték-
ben

- folyamatban van a falugondnoki busz
újra történő cseréje 11 millió Ft értékben

- folyamatban van a település Rendezési
Tervének átdolgozása, elkészítése 3,5 mil-
lió Ft értékben.

Méltó keretek közt ünnepeltük települé-
sünk 700 éves jubileumi évfordulóját,
melynek során a település történetét feldol-
gozó könyvet adtunk ki 300 példányban, a
Kultúrház elé pedig István király mellszob-
ra került felállításra. 

Példásan ápoljuk a partneri kapcsolatain-
kat a németországi Ebenheim településsel. 

Legutóbb a falunapi rendezvényen 11
fővel képviseltették magukat. Minden fel-
tétel adott arra, hogy a két település közöt-
ti együttműködés a jövőben is folytatódjon. 

Raposka Község Önkormányzata munkájának áttekintése, értékelése 2014-2019.
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Nem tudtunk előre lépni a Kultúrház te-
tőterének beépítésével (nem volt pályázat
kiírva), nem sikerült nyerni az állomási út
felújítására beadott pályázatunkkal, nem
tudtunk közös összefogással a Szent
György-hegyen kilátótornyot felépíteni
(nem volt partner a Nemzeti Park). 

Az 5 év vonatkozásában szereplő, el-
nyert pályázati források, saját bevételek, és
kiadások mintegy 136. 884.000 Ft-ot tesz-
nek ki. Összegezve azt mondhatom, hogy
nagyon szép eredményeket értünk el a ki-
tűzött célok megvalósítása terén, hozzáté-
ve, hogy nem adjuk fel elmaradt tervein-
ket, azok megvalósítását a jövőben ismé-
telten napirendre vesszük. 

3. fejezet – Különböző társulása-
inkkal kapcsolatos tevékenysége-
ink értékelése

A Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulásból 2015.01.01-vel kiléptünk, mi-
vel minden társulási formát Tapolca váro-
sával oldunk meg. Az előzőek összhang-
ban voltak Tapolca döntésével, mivel a vá-
ros is kilépett a társulásból. Társuláson kí-
vül fizetjük lakosságarányosan a ránk eső
részt az orvosi ügyelet finanszírozásához
és a Nyárfa utcai irodaépület fenntartásá-
hoz, mivel abban továbbra is részarány tu-
lajdonosok vagyunk. 

Tapolca városával rendezettek a külön-

böző társulási formákból adódó ügyintézé-
sek, munkavégzések, melyek évente átfo-
gó értékelésre kerülnek. 

A falugondnoki szolgálatunk önálló
fenntartásban működik. 

Esetleges rendkívüli helyettesítését
Hegymagas falugondnoki szolgálatával
tudjuk megoldani, megkötött együttműkö-
dési megállapodásunk alapján. 

Tagjai vagyunk, hét településsel együtt a
Lesencéktől a Balatonig Egyesületnek. 

Ugyancsak tagjai vagyunk a Tapolcai
Önkormányzati Tűzoltóságnak, mely köz-
testületként működik, és látja el települé-
sünk elsődleges tűzvédelmét.

A Védőnői Szolgálatot együttműködés-
ben látjuk el Szigliget, Badacsonytörde-
mic, és Hegymagas településekkel. 

Ugyancsak együttműködési megállapo-
dás formájában látjuk el az orvosi teendő-
ket a Szigligeti Háziorvosi Szolgálattal.

Tapolca, Gyulakeszi és Raposka telepü-
lések közösen működtetik az önkormány-
zati hivatalt, tapolcai székhellyel. A 2013.
évben létrehozott új hivatal napjainkban is
zavartalanul működik, az ügyintézések fo-
lyamatosak és szakszerűek. 

Továbbra is részvényesei vagyunk a
Bakonykarszt Zrt-nek. A víz- és szennyvíz-
kezeléssel kapcsolatos feladatokat Raposka
és Hegymagas vonatkozásában kiválóan
megoldják, mint üzemeltetők. A víziköz-
mű-rendszer tulajdonos két településnek a

jövőben gondolkodni kell az üzemeltetés so-
rán elhasználódó eszközök cseréjéről, meg-
újításáról, a vízvételi lehetőségek határai-
ról, és a kapcsolatos, szükséges teendőkről.  

Továbbra is tagjai vagyunk az Észak-
Balatoni Hulladéklerakó Társulásnak 158
településsel együtt. Az utóbbi időben a ki-
rályszentistváni regionális hulladéklerakó-
ban keletkezett tűzesetek és a környező te-
lepülések lakosságának az üzemeltetés so-
rán fellépő szaghatás miatt kétségessé vál-
hat a társulás jövőbeni létjogosultsága. 

Tisztelt Raposkaiak!
Az elmúlt öt év önkormányzati munká-

járól, pénzügyi helyzetünkről, társulása-
inkról, az előzőekben megfogalmazottak
szerint kívántam tájékoztatni Önöket, mel-
lőzve a teljes részletességet. A leírtak mö-
gött komoly munka áll, amelyet együttmű-
ködő képviselő-testülettel, szorgalmas
munkatársakkal, jó hivatali apparátussal,
személyes kapcsolatokkal és nem utolsó
sorban a lakosság támogató, segítő hozzá-
állásával értünk el. Az előzőekből adódóan
köszönöm mindazok munkáját, akik bár-
milyen formában segítették a falu közössé-
gi életét, tevőlegesen részt vettek abban.
Ha ezt teszik, akkor a jövőben is hasonló
módon, szép eredményeket tudhat magáé-
nak településünk közössége. 

Tisztelettel: Bolla Albert
polgármester

Raposka Község Önkormányzata munkájának áttekintése, értékelése 2014-2019.

2019. július 20-án került megrendezésre
a X. Bazaltorgona Falunap Raposkán.
Délelőtt focimérkőzések zajlottak, Kis-
apáti, Raposka és a Tapolcai Rendőrkapi-
tányság játékosai rúgták a bőrt a pályán.
Mielőtt azonban a mézkőzések megkez-
dődtek, rendhagyó bemelegítésben vehet-
tek részt a csapatok, zenés sertornával (sör-
jógával) készítette fel a korán kelőket a
mindenre elszánt kultúros. Ángyán Imre
felügyelte a labdarúgást, mint gyakorlott
bíró. A csapattagokat és a délelőtti prog-
ramra látogatókat 11 órától a mennyei ra-
poskai lángossal kínálták az asszonyok,
akik reggel óta folyamatosan dagasztották
a finom krumplislángos tésztáját. Dél-
utánra kiderült a mérkőzések eredménye,
első helyen a Tapolcai Rendőrkapitányság
csapata végzett. Az eredményhirdetést kö-
vetően megcsodálhattuk a felkészült tűzol-
tók munkáját bevetésen, a Raposkai Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület tagjai tartottak
izgalmas bemutatót. Nagy Sándor, az
egyesület elnöke vezényelte ki először a lá-
nyok csapatát, akik villámgyorsan és hatal-
mas lelkesedéssel oltották a focipálya mö-
götti területen keletkezett tüzet. Utánuk kö-

vetkeztek a fiúk, akik szintén vidám perce-
ket szereztek az érdeklődőknek. A tűzoltó-
autót is meg lehetett csodálni, a gyerekeket
Forika László vitte el egy-egy körre, és re-
mekül szórakoztak. 

Délután kitelepült a betonpályára Hardi
László a légvárral, melyet a gyerekek kor-
látlanul használhattak, miközben az orvosi
rendelő mellett állomásozott a Kollátor
András által működtetett mobil kávézó,
ahol frissítő jegeskávé csodákat, és külön-
féle kávéspecialitásokat lehetett megkós-
tolni. A Kultúrház nagytermében a fentie-
ken túl helyi lakosok festményei és fotói
voltak megtekinthetők RaposkArt címmel. 

Délután négy órakor kezdetét vette a
Kulturális műsor. Bolla Albert polgármes-
ter köszöntötte a vendégeket, majd először
a háziorvosi rendelő fűtéskorszerűsítésé-
nek átadására került sor, mely során Bolla
Albert polgármester, a kivitelezést végző
Csizmadia László, és dr. Karasszon Diána
körzeti háziorvos vágta át a nemzetiszínű
szalagot a beruházás átadásának szimbólu-
maként. A fejlesztés eredményeképpen, a
Belügyminisztérium támogatásával egy
programozható, fenntartható módon üze-

meltethető fűtésrendszer került kiépítésre,
a mai kor igényeinek megfelelően. 

A műsor tovább folytatódott a Raposka
Díszpolgára kitüntető cím adományozásá-
val, melyet idén Lovász Gábornak ajándé-
kozott Raposka Község Képviselő-testüle-
te. Dr. Németh Mária Anita jegyző köszön-
tötte az ünnepeltet és ismertette életútját,
majd Bolla Albert polgármester adta át a
kitüntetést. Gabi bácsi 1929-ben született
Raposkán, idén ünnepelte 90. születésnap-
ját, melyhez ezúton is szívből gratulálunk!
Raposkához kötik emlékei, a családja, em-
lékeit, gyűjteményét bármikor szívesen
kölcsönadta rendezvényeinkre. A Szent
György-hegyi Napok keretében rendezett
Szent Mihály borút résztvevőit évek óta
vendégül látja pincéjénél, mely a gasztro-
nómiai élményen túl igazi értéktár is, ahol
gyűjteménye egy része megtekinthető.
Lovász Gábort mindenki ismeri, korát
meghazudtoló módon fiatalosan műveli
szőlőjét, és rengeteget tesz annak érdeké-
ben, hogy a múlt értékeit, s ennek a falunak
a legendáit, megtörtént eseményeit, tárgyi
emlékeit az utókor számára továbbadja. 

Folytatás a következő oldalon.

Jubileumi Bazaltorgona falunap Raposkán
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Folytatás az előző oldalról:
Ebenheimből, a testvértelepülésünkről is érkeztek hozzánk

Raposkára a falunapi rendezvényre. A 11 fős küldöttség képvise-
letében Diethard Beese, Ebenheim polgármestere köszöntötte a je-
lenlévőket, majd átadta településük ajándékát. Bolla Albert pol-
gármester köszönettel átvette a 100.- eurot, és jelezte, hogy a fel-
ajánlást az újonnan épülő modern, fémszerkezetes játszótéri esz-
közök beszerzésére fordítják. 

Az ünnepi események a kulturális műsorszámokkal folytatód-
tak, a raposkai gyerekek és anyukák közös tánca hozott elsőként
nyári hangulatot, a Vaina c. mesefilm egyik betétdalára táncoltak
fűszoknyás táncot. Vendégünk volt a Csobánc Népdalkör, akik
csodaszép népdalcsokorral készültek. Fellépett még Szijártó
Lászlóné Gabi és Riba Tibor, akik igazi mosolyfakasztó duettet
énekeltek. Wolfgang Schönau gitárral kezében régi retro slágere-
ket énekelt, baráti gesztusként magyarul is próbálkozott, a
Karolina című magyar dalt adta elő.  Őt követte a Lesencetomaji
Citerazenekar, akik egyszerre, egy szívvel, egy lélekkel szólaltat-
ták meg népi hangszereiket, s kísérték azokat a népdalokat, me-
lyeket közösen énekeltek. Hirtelen robbant be a színpadra a Csinos
Csajok Társasága Kisapátiból, akik még a közönség egy két gya-
nútlan férfitagját is bevonták tüzes táncukba. Kihasználva ezt a le-
hetőséget, a produkciót követően közösen kitáncoltuk a májusfát
is. Meglepetésszerűen sétáltak be a Raposkai TáncosLábúak
Klubjának tagjai, akik ezúttal nyugdíjasoknak maszkírozták ma-
gukat, és botorkálva csoszogtak bele Kocsor Renáta, Nagy Renáta
és Szalóky Eszter közös táncába, és hirtelen levetkőzve gátlásai-
kat, „korukat” meghazudtolva fergeteges táncot adtak elő. A ru-

galmas csontozatú öreglányokat Barka Ernőné Magdi, Hoffman
Szilvia, Linter Martin, Kozma-Bognár Nikoletta, Nagy Sándorné
Ildi, és Rudolf Marcsi alakították. A Halász István és csapata által
készített falupörkölt közben elkészült, s a vacsora alatt a Tapolcai
Musical Színpad tagjai énekelték nekünk a Neoton Família együt-
tes slágereit. A közel egyórás műsorukat a KSZR támogatta.
Produkciójuk után a raposkai Halász Rebeka lépett a színpadra, s
mély fekvésű, erős, különleges hangjával elvarázsolta a közönsé-
get. Rövid szünetet követően megérkeztek a falunapi bál zenészei,
a BlackJack Duó együttes két tagja, akik magyar és nemzetközi
retro slágereket, tánczenéket is játszottak az este folyamán.   

A falunapi forgatag után vasárnap különböző programokon vet-
tek részt ebenheim-i vendégeink. Hálás köszönet mindazoknak,
akik valamilyen módon segítettek a vendéglátásban, a falunapi
szervezésben, tereprendezésben! Köszönet a szállásadóknak, az
önkénteseknek és a munkatársaknak, akiknek a búcsúesten vasár-
nap, vacsorával egybekötött karaoke partyt rendeztünk. A közös
bolondozás és a kellemes hangulat még közelebb hozta szívünket,
s hamar eljött a hétfő reggel, amikor az ebenheim-i kis küldöttség
elindult hazafelé. A viszontlátás reményében váltunk el, hiszen jö-
vőre mi kaptunk meghívást a testvértelepülésre. 

Raposka Község Önkormányzata szervezésében 2019. augusz-
tus 20-án ünnepi megemlékezést tartottunk a település központjá-
ban, Szent István király mellszobránál. Az ünneppel kapcsolatos,
szép gondolatokat Kovácsné Ottó Kriszta osztotta meg a jelenlé-
vőkkel, majd a rövid műsort követően Bolla Albert polgármester,
Barka Ernőné és Forika László képviselők a koszorúzás során fő-
hajtással tisztelegtek az államalapító emlékműve előtt.

Jubileumi Bazaltorgona falunap Raposkán

Falunapi pillanatok

Megemlékezés Raposkán, 

a Szent István mellszobornál augusztus 20-án

Az államalapító Szent
István király ünnepe
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Egy év kihagyás után, 2019. augusztus
30-31-én rendezték meg a XXIV.”
Lesencéktől a Szent György-hegyen át a
Balatonig” Szüreti Fesztivált hét település
összefogásával, Lesenceistvánd szervezé-
sében. Pénteken, a rendezvény első napján
a hivatalos megnyitó és borkóstoló után
került sor a 2019. évi Lesencei Betyár és
Répa Rozi választásra Lesenceistvándon.
Kis falunkból Kozma-Bognár Béla és
Kozma-Bognár Nikoletta indult a megmé-
rettetésen. Apró, de annál lelkesebb szur-
kolótábor kísérte őket, és büszkék vagyunk
rá, hogy a hét csapatból a negyedik helyen
végeztek. A feladatok idén is ötletesek vol-
tak, és a hangulat is remek volt. Ezúton is
köszönjük, hogy képviselték Raposkát, és
kiállták a próbát! Másnap kezdetét vette a
szüreti felvonulás, reggel a Kultúrház előtt
készülődtek a traktor dekorálását végző se-
gítő felnőttek, gyerekek, sült a pogácsa a
szuper konyhánkban, hogy legyen mivel
megkínálni a vendégeket, felvonulókat.
Szokás szerint délelőtt elindult a menet
Raposkáról, a hegymagasi csapat érkezését

követően, s Lesenceistvándon 15:00 órától
kezdődtek a hivatalos programok. Nagy
büszkeségünkre a szüreti fesztiválon a
Raposkai TáncosLábúak Klubja képviselte
településünket a kulturális műsorban, ahol
nagyon nagy sikert arattak jókedvű, humo-
ros táncukkal.

A színes programot a szüreti bál előtt a
Holdviola együttes koncertje és a szokásos
tűzijáték zárta. Köszönjük Borbély Balázs-
nak, hogy a felvonuláson felülhettünk az ál-
tala vezetett hatalmas traktorra, és köszön-
jük a többi felvonulónak, akik együtt vo-
nultak a raposkai menettel. Jó érzés volt,
hogy idén ismét a hagyományoknak meg-
felelően vonulhattunk fel, igazi élmény volt
– köszönjük a részvételt és a sok segítséget!

Szüreti fesztivál ismét - hét falu összefogásával

Raposkai TáncosLábúak Klubja legifjabb táncosnői a szüreti fesztiválon

A hegymagasi Lőrinc-napon a Raposkai TáncosLábúak Klubja képviselte Raposkát a kulturális műsorban. 

A gyerekek és anyukák közös táncukkal, valamint a felnőttek falunapon is eltáncolt vicces koreográfiájukkal 

hatalmas sikert arattak szomszédainknál is

Kozma-Bognár Béla és felesége Niki és három kis betyárkájuk 

a vetélkedő előtt
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Mi köze van a rózsaszín párducnak a
Szent György-hegyen épült kolostorhoz?
Milyen lehetett szerzetesnek állni? Miért
barátunk a vaddisznó? Akik 2019. szep-
tember 7-én, szombaton kilenc órára eljöt-
tek Hangodi László történész, főmuzeoló-
gus előadására Raposkán a könyvtárba,
többek között ezekre a kérdésekre is vá-
laszt kaptak. A Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer támogatásával meg-
valósult programot eredetileg egy kirándu-

lással szerettük volna folytatni a reggeli
előadás után, hogy valóságában is megte-
kinthessük a Hangodi László által bemuta-
tott kolostor romjait, azonban az időjárás
nem kedvezett a túrázásnak, így a résztve-
vők az elhangzottak alapján agyagból ké-
szített kolostorrom-építő versenyben mér-
ték össze tudásukat. A szakszerűen felépí-
tett pályaművek a Kultúrház kistermében
megtekinthetők. A csapatokká alakult kö-
zönség közel egy órán keresztül alkotott, s

a szakértő zsűri véleménye alapján min-
denki első helyen szerepelt. Igazi vagány
törióra volt, köszönjük szépen a Tanár Úr-
nak, és aki esetleg eljött volna túrázni, ne
csüggedjen, mert a túrát egy másik alka-
lommal bepótoljuk, és igazi felszíni gyűj-
téssel kipróbálhatjuk, hogy milyen izgal-
mas a régészek munkája. Külön öröm,
hogy a rendezvényre felnőttek és gyerekek
is érkeztek, hiszen ez a törióra mindenki-
nek szólt.

2019. augusztus 26-án, hétfőn délután 15:00 órakor újonnan kinevezett körze-
ti megbízottunk, Fekete Krisztián rendőr törzsőrmester a 112-es segélyhívó
szám használatáról tartott előadást a raposkai könyvtárban. Sok hasznos infor-
máció hangzott el, amely az itt élőknek is fontos lehet a mindennapi életük so-
rán. A téma tárgyalását követően kötetlen beszélgetés kerekedett, s a jelenlévők
bátran kérdeztek, körzeti megbízottunk pedig szívesen válaszolt a felmerült
problémákra. A fogadóóra jól sikerült, a felmerült kérdések között szerepelt a
csendháborítás, az idegen ebek patakban fürdetése, szájkosár használata...stb.
Érdemes részt venni tehát egy-egy ilyen tájékoztatón, hiszen személyesen tehe-
tünk fel kérdéseket, s kapunk naprakész, szakértő válaszokat. Aki esetleg lema-
radt erről a lehetőségről, legközelebb ősszel szervez az önkormányzat hasonló
párbeszédet különböző témákban a rendőrség és a lakosság között.

Rendhagyó történelemóra a könyvtárban
Hangodi Lászlóval

A kolostorrom építő verseny eredményhirdetése után - Hangodi László tanár úrral

Rendőrségi tájékoztató
Raposkán

Borbély Jenő
raposkai lakos

élt 73 évet



Zelk Zoltán: Nyár és tél között.
„Nyár és tél között úgy vándorol
Október, November,
mint a poros országúton
két szomorú ember.

Kertek, lankák körül jönnek,
mennek havas tájra” … - folytatás a rejtvényben.

Vízszintes: 1. vers folytatása (1); 11. ősszel érő gyümölcs; 12. ma-
dár és emelőgép; 13. kerek szám; 14. első számjegy; 15. hajlakk
márka; 16. … és Magóg fia vagyok én (Ady), 17. Silvester Stallone
beceneve; 18. hosszú idő múlva; 19. táplálkozhat; 21. AC …. (olasz
focicsapat); 22. ablakból elhajít; 24. maga előtt nyomó; 25. indíték;

26. fába jelet véső; 27. feszítő szerszám; 28. hordozható számítás-
technikai adattároló; 31. továbbá; 32. női név, vagy oroszlánnév.
Függőleges: 2. vízi sportot űző; 3. nagyvárosunk; 4. … Mail; 5.
holland autójelzés; 6. hajlított; 7. jókora méretű; 8. … Harris (ame-
rikai színész); 9. gyomot kihúzó; 10. női név; 13. vers folytatása
(2); 17. sérülés; 18. gabonatároló; 20. japán autómárka; 21. utód-
zenekara az ELO; 23. azonos időben született testvérpár; 24.
messzire; 26. árboc; 27. elme; 29. NF; 30. felületére; 31. létezik.

Beküldendő a vízszintes 1, és a függőleges 13. sz. sorok megfejté-
se a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre, vagy ugyan-
ott személyesen is leadható. Beküldési határidő: 2019. nov. 30.
Nyertes díja: könyvutalvány. Előző rejtvény nyertese: Horváth
Sándorné, 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: 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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