
Tisztelettel köszöntöm az újság
valamennyi olvasóját!

A szokásos híranyag összeállítása
során röviden számot kívánok adni
a III. negyedév önkormányzati ese-
ményeiről, és a különböző történé-
sekről, rendezvényekről.

A képviselő-testület a kormány-
rendelet értelmében újból tarthatja
üléseit, hozhatja határozatait, vé-
gezheti feladatát.

A negyedév során 2 rendkívüli
testületi ülést tartottunk, míg 2 alka-
lommal képviselői megbeszélésre
került sor.

A vírushelyzet enyhülése, és a kor-
látozó intézkedések megszüntetése
nagy könnyebbséget adott mindany-
nyiunknak.  Éljük megszokott élet-
ünket, látjuk el teendőinket remélve,
hogy ez a jövőben is így marad. 

A közelmúltban több beadott pá-
lyázatunk is pozitív elbírálást ka-
pott. Így a Magyar Falu Program
kapcsán a kultúrház tetőterének új

részéhez közösségi tér kialakításá-
hoz, és a kapcsolatos munkák el-
végzéséhez 14 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyertünk.
Az előkészítési és kivitelezési mun-
kákkal kapcsolatos teendők folya-
matban vannak ez ügyben. Ugyan-
csak nyert mintegy 500 ezer forintot
az állattartással kapcsolatos pályá-
zatunk, mely több állattartót is érint
településünkön. A jövő év vonatko-
zásában falunapi rendezvény támo-
gatására 1 millió forintot biztosít az
elnyert pályázatunk.

Rendezvényeinket illetően méltó
módon megemlékeztünk az állam-
alapítás ünnepéről a kultúrház előtt
felállított Szent István szobornál, az
új kenyér megáldása és kóstolása
mellett. 

A negyedév kiemelt rendezvénye
volt szeptember 4-én a XXV.
Lesencéktől a Szent György hegyen
át a Balatonig hagyományőrző szü-
reti fesztivál, melynek házigazda te-

endőit az idei évben Lesencetomaj
látta el. Raposka és Hegymagas
szép számú, vidám felvonulóval
képviseltette magát a menetben, to-
vábbá településünk fiataljai látvá-
nyos műsorral léptek fel a nagyszín-
padon. Köszönetet mondok minden
közreműködőnek, akik munkájuk-
kal segítették e szép hagyomány
megtartását.

A további rendezvényeket illetően
részt vettem Hegymagason a Lőrinc
napi ünnepen, valamint a temető
kerítés, és a kondipark átadási ün-
nepségén. Ugyancsak részt vettem
a szigligeti általános iskola meg-
újult tetőszerkezetének ünnepélyes
átadásán.

Lesenceistvándon megalakult a
Polgármesteri Klub 10 település ve-
zetőinek részvétele mellett, mely-
nek Raposka is tagja lett. A klub fő
célja: együttműködni a „Veszprém-
Balaton 2023 Európa Kulturális
Fővárosa” projekt kiírásainak kü-
lönböző pályázatain, programjain
úgy, hogy abból településeink és
térségünk is profitálhasson.

Egyéb munkákat illetően megja-
vításra került a temetőben a vadak
által megrongált kerítés, illetve ri-
asztószalag lett elhelyezve annak
kerületén. A további vadak által
okozott temetői károk elkerülése
végett 2 db nagyteljesítményű vad-
riasztó lett felszerelve a lámpaosz-
lopokra.

A Fő u. 31. sz. alatti önkormány-
zati épületnél beépítésre kerültek a
hiányzó nyílászárók, megtörtént
azok festése. Ugyancsak elkészült
az utcai szoba, előszoba, kamra fa-
lainak javítása, festése, és az ajtók
mázolása, valamint a helyiségek ki-
takarítása. 

Folytatás a következő oldalon.

Raposka Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa2021. III. negyedév XV. évfolyam 3. szám

Önkormányzati Hírek

Bolla Albert polgármester köszönti a 95. születésnapját ünneplő 

Joó Józsefné Gizi nénit
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Folytatás az előző oldalról:
Hamarosan elindulhat a helyisé-

gek berendezése a régi raposkai
használati tárgyakból, eszközökből,
ezzel is megőrizve a múlt emlékeit
az utókor számára. 

Elkészült, és folyamatban van a
hegyi utak közlekedését segítő in-
formációs táblák kihelyezése.

A Raposkai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület kérésére hozzájárultunk
a játszótér mellett lévő lemezépü-
let bővítéséhez, a beszerzett tűzol-
tó autó elhelyezése miatt.
Ugyancsak hozzájárultunk a

„Raposka” felirat gépjárművön
történő használatához is. 

A közterültek fűnyírása rendsze-
resen megtörtént a vállalkozóval
kötött szerződés alapján.

A falugondnok, és a kulturális asz-
szisztens szorgalmas tevékenységé-
nek köszönhetően rendben elvégzés-
re kerültek a munkakörükkel kap-
csolatos szükséges munkálatok, és
feladatok. Ezúton is köszönöm
Karácsonyi Aliz falugondnoknak, és
Rudolf Mária kulturális asszisztens-
nek a közösségért kifejtett munkáját.

Tisztelt Olvasó!

Ezzel zárom 2021. III. negyedévi
gondolataimat. Ugyan nincsenek
szigorú korlátozások a vírushelyzet
miatt, de a statisztikák, és a szom-
szédos országok adatai is óvatos-
ságra intenek bennünket a jövőt il-
letően. Aki nem tette, kérem olta-
kozzon, mert csak a védőoltás nyújt
nagyfokú védelmet. Én magam a 3.
adag vakcinát már felvettem, ha te-
hetik, tegyék Önök is. 

Az elkövetkezendő időszakra kí-
vánok mindannyiuknak jó egészsé-
get! Bolla Albert

polgármester

Önkormányzati Hírek

2021. július 19-23. között
Kézműves mesedélután címmel,
napközis foglalkozást szervezett az

önkormányzat a faluban élő 7-14 év
közötti gyermekek részére. A hosz-
szú nyári szünet sokszor nehéz

helyzet elé állítja a dolgozó szülő-
ket, akik szívesen éltek a lehetőség-
gel, hogy gyermekeik tartalmasan,
és felnőtt felügyelet mellett tölthes-
sék el szabadidejüket. 

A napközit Rudolf Mária kultúros
előadásában minden nap meseolva-
sással kezdték, majd kézműves fog-
lalkozással és közös játékkal szóra-
koztattuk a kicsiket és nagyokat.
Agyagoztak, festettek és ragasztot-
tak a gyerekek, majd a hét végén a
kész műveket hazavihették. A nap-
köziben az alkotás és a játékok után
a gyerekek kedvenc uzsonnáival
kényeztette az éhes pocakokat a há-
rom nagymama, Barkáné Magdi,
Farkasné Teri és Szentgyörgyiné
Panni néni. Ezúton is köszönjük a
finom falatokat!

RM

Napközis foglalkozás

Lelkileg nagyon megterhelő tud lenni az iskolások-
nak a hosszú szünet után visszatérni az intézményekbe.
Újra meg kell küzdeni az osztályban a helyekért és az
osztályzatokért. Az óvodások pedig egy teljesen új kör-
nyezetbe, új élethelyzetbe kerülnek. Ezt próbálta meg-
könnyíteni Hammerné Enyingi Márta (Mese Márti
néni) egy saját maga által kifejlesztett és szabadalmaz-
tatott módszer bemutatásáva augusztus 27-én a
Kultúrházban tartott játékos, meseterápia foglalkozá-
son, melyet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tá-
mogatásával szervezett az önkormányzat. 

Folytatás a következő oldalon.

Meseterápia
Közös játék és alkotás a nyári napköziben

Lufis játék, melynél az együttműködés a cél



3

Folytatás az előző oldalról:
A bevezető, közös feladatok erősítették a gyerekek

között az összhangot, és csapatmunkára ösztönözték
őket. Időközben lehetőségük volt önértékelésre és a
személyes érzések kifejezésére is. Az interaktív előadás
során megtudhatták, hogy mit érdemes elpakolni ma-
gunkkal az iskolába vagy akár óvodába menet. Egy csi-
petnyi kíváncsiságot? Vagy netalán szeretetet? Egy le-
heletnyi bátorságot?  Megtanulhatták a gyerekek azt is,
hogyan szabaduljanak meg az őket körülvevő negatív
érzésektől, véleményektől, melyhez közösen egy vará-
zseszközt is készítettek. - Márti néni reméljük sikerrel
járt, és a résztvevő gyerekek máris könnyebben indul-
tak neki a következő tanévnek. Felnőttként is élvezetes
volt ott lenni, és megtapasztalni azt a ritka pillanatot,
amikor a gyerekek néma csendben, békésen a helyükön
ülve, tátott szájjal figyelik az előadást.         RM+KOK

Meseterápia

A tavalyi évben elmaradt eseményt idén Lesence-to-
maj szervezésében „újraélesztették”, így 25. alkalom-
mal került megrendezésre a két napos rendezvénysoro-
zat. 

A program a lesencetomaji focipályán szeptember 3-
án, péntek délután a szokásos Betyár és Répa Rozi vá-
lasztással indult. 6 feladatban mérettettek meg a párok,
akik közül a házigazda Lesencetomaj küldöttei kerültek

ki győztesként. Raposkát Rudolf Mária (Répa Rozi) és
Borbély Balázs (Betyár) képviselte.

Másnap délelőtt a kultúrház udvarán az eddig meg-
szokott módon összegyűltek a faluban élők, és közösen
feldíszítették az óriási traktort és pótkocsit, melyet
Borbély Balázs biztosított a menethez. Ezúton is kö-
szönjük mindenkinek a segítséget, a közös munkát!

Folytatás a következő oldalon.

Lesencéktől a Szent György-hegyen át 
a Balatonig szüreti felvonulás

Meseterápia Márti nénivel

A raposkai felvonulókat Borbély Balázs képviselő szállította a hatalmas traktorral
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Folytatás az előző oldalról:
Délután a hegymagasiak csatla-

koztak a raposkai felvonulókhoz,
majd hangos zeneszó mellett indult
el a vidám menet a falu Fő utcáján
végighaladva Lesencetomajra. 

A jubileumi rendezvényen minden
– a programban részt vevő - telepü-
lésről 2-2 fő részére „Vezérfel-vonu-
ló” kitüntető címet adtak át azoknak,

akik a hosszú évek alatt a legtöbb-
ször vettek részt a szüreti felvonulá-
son. Községünkből Bolla Albert
polgármester, és Borbély Balázs
képviselő vette át az emlékplakettet. 

Kis falunk idén is készült műsor-
ral, mely „boszorkányosan” jól si-
került. A táncosoknak- Borbély
Bodza, Forika Boglárka, Forika-
Török Kinga, Hoffman Szilvia,

Karácsonyi Aliz, Kovács Lili,
Kovács Vica, Kovácsné Ottó
Krisztina, Kozma-Bognár Nikoletta
és Rudolf Mária- ezúton is köszön-
jük a felkészülést, a remek jelmezek
elkészítését, és a szuper produkciót.

A délután további részében a
nagyszínpadon kulturális műsoro-
kat láthattunk, majd tűzijáték és bál
zárta a rendezvényt. RM

Lesencéktől a Szent György-hegyen át 
a Balatonig szüreti felvonulás

A szurkoló csapat Répa Rozi és a Betyár

A kerámia készítése Az elkészült művek

A Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer keretén belül, szeptember
10-én újra csodás tárgyakat készít-
hettünk Gaálné Kapás Kriszta kera-
mikus vezetésével. Szalvéta tartók,

levéltárolók és kisebb szelencék ke-
rültek ki az ügyes kezek közül.
Kriszta hazavitte és mázazás után
kiégette a műveket. A tárgyak már a
készítőik otthonát díszítik. RM

Kerámiázás

Galgóczi Anna

született: 
2021. szeptember 02.

szülei: 
Galgócziné Dr. Barka Valéria

Galgóczi Péter

Gólyahír
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Az idén is megtartottuk augusztus 20-án az önkor-
mányzat szervezésében az államalapítás, és az új ke-
nyér ünnepét.

A 17 órakor kezdődött megemlékezés a kultúrház
előtti Szent István szobornál zajlott, melyet idén össze-
kötöttünk az Új kenyér ünnepével. Rudolf Mária kö-
szöntője után az emlékezés koszorúját Bolla Albert
polgármester és Barka Ernőné képviselő helyezte el a

szobornál. Az idei lisztből készített 3 kg-os új kenyeret
Beke Zsolt atya megáldotta, majd polgármester úrral
közösen felszeletelték és szétosztották az ünnepségen
résztvevők között.

A megáldott, ropogós szeletekhez zsírt és finom házi
paprikát kínáltunk. Köszönjük a segítséget Szűcs-
Simon Anikónak, Karácsonyi Aliznak és Forika
Boglárkának. RM

Augusztus 20.

A Szent István szobor koszorúzása A szentelt kenyér megszegése

A kenyerek megszentelése



• Információk •

Kajtár Sándor: Nyárvég a tavon

Hallod, az égen a szél muzsikál,
Hulló levéllel forgó táncot jár.
Susogó nádas közt úszó hattyúpár
…. (folytatás a rejtvényben)

Vízszintes: 1. vers folytatása(1); 11.
… Miklós (Holló Színház vezetője);
12. igen (angol); 13. magázó szó; 14.
alszik valahol; 15. jövendőmondó; 16.
tíz fele; 17. sörét tartalmazza; 18. kül-
földről behozott áru után fizetendő adó;
19. betegséget túlvészel; 21. kapuba ke-
rül a labda; 22. hangosan kiált; 24. sze-

mélyes névmás; 25. törtek kiszámításá-
nak eleme; 27. időmérő; 29. … gros
(nagyban); 31. Anthony Quinn szerepe
az Oscar díjas görög filmben; 33. esőn
állás; 35. mennyiségét megállapítja; 37.
kémhatás; 39. Vas megyei község; 40.
orosz motor.
Függőleges: 2. ellenkező; 3. énekelő;
4. gyilkol; 5. duplán:halandzsa; 6. hely-
határozó rag; 7. ilyen kötés is van; 8. tit-
kon figyel; 9. arzén vegyjele; 10. fekete
színű; 14. vers folytatása(2); 15. zsidó
vallásban Izsák és Rebeka fia; 16. egyik
prímszám; 18. üveges szekrény; 19.

foggal teljesen kettéharap; 20. földre
pottyanás; 22. szóról- …; 23. igavonó
háziállat; 26. szerte; 28. névelő; 30. új
(német); 32. annál lejjebbre; 34. adu-
kártya; 36. ML;38. nemes férfi;  
Beküldendő a vízszintes 1, a függőle-
ges 14. sz. sorok megfejtése a Teleház
8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti cím-
re, vagy ugyanott személyesen is lead-
ható. Beküldési határidő: 2021. dec-
ember 01. Nyertes díja: könyvutal-
vány. Előző rejtvény nyertese:
Hoffman Ferencné. Rejtvényt készítet-
te: 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. Iker Viktória
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, szerda: 8:00-18:00, 
kedd, csütörtök: 8:00-16:00, 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

Nyitvatartás: 
H-K: 8.00-15.00, Sz-Cs-V: Szünnap, P: 13.00-
18.00, Sz: 13.00-14.00
Kultúros: Rudolf Mária
Tel.: +36-30/298-9990
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: 9.30-11.00 
(telefonos időpont foglalással)
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 na-
pokon: 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, Kazinczy tér 5. 
Tel.: 87/412-968
Fogszakorvos: dr. Kovács Judit

Rendelési idő: hétfő, szerda: 12.00-18.00, 
kedd, csütörtök, 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 min-
den hónap harmadik csütörtökén 10.00-12.00 órá-
ig.
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