
Tisztelettel köszöntöm az újság
olvasóját.

A 2021-es esztendő utolsó ne-
gyedévi híranyagának összeállítása
során röviden szólni kívánok az ön-
kormányzat egész évi munkájáról,
az egyéb, településünket érintő tör-
ténésekről, rendezvényekről.

A vírushelyzet okozta nehézségek
és korlátozások végigkísérték egész
évünket. Bíztunk abban, hogy ha-
marosan vége lesz a mindannyiun-
kat érintő járványnak. Sajnos, újabb
variáns, az omikron vírus gyors ter-
jedésének lehetünk tanúi napjaink-
ban, amely nem jó előjelet mutat a
jövőt nézve.

Az előzőek végett a védőintézke-
dések megtartása mellett, visszafo-
gottan próbáltuk élni hétköznapjain-
kat, végeztük az önkormányzati
munkát, tartottuk rendezvényeinket.

A képviselő-testület az év során 6
alkalommal tartott testületi ülést,
valamint 4 képviselői megbeszélés-
re került sor. A testületi munka min-
dig a falu érdekében végzendő fel-
adatokról, rendeletalkotásról, és kü-
lönböző döntésekről szólt. Üléseink

mindig határozatképesek voltak,
100 % jelenlét mellett. Egyszer ke-
rült sor közmeghallgatásra, lakossá-
gi fórumra, a kötelező napirendek
megtárgyalása mellett. Ekkor szá-
molt be a falugondnok egész évben
végzett munkájáról. 

A közös önkormányzati hivatal
tekintetében meghallgattuk dr. Iker
Viktória jegyző beszámolóját az
egész évet értékelő munkáról. A be-
számolóból képet kaptunk a külön-
böző hivatali csoportok munkájá-
ról, azon belül pedig Raposkát érin-
tő feladat ellátásról, az ügyiratok
számáról, a beszedett adókról, és
egyéb statisztikai adatokról, vala-
mint a különböző pályázatok hely-
zetének állásáról.

A rendezvényeket illetően próbál-
tuk azokat az ismert helyzethez iga-
zodva megszervezni, alkalmazkod-
ni a körülményekhez. Megtartásra
került a gyermeknap, a májusfa ün-
nepség, a falunap, a márc.15-i és az
aug.20-i ünnepi megemlékezés, a
Lesencéktől a Balatonig Szüreti
Fesztivál, a mikulás ünnepség, a ka-
rácsonyfa állítás és ünnepség, vala-

mint az óesztendő december 31-én
történő elköszöntése. Több meg-
szokott program azonban jelképe-
sen, vagy nem került megtartásra.
Az elmaradt rendezvényekről a he-
lyi internetes felületeken online mó-
don történtek megemlékezések.

A beruházásokat, pályázatokat te-
kintve eredményes évet tudhatunk
magunk mögött.

-  Elkészült a kultúrház fűtésének
és elektromos világításának korsze-
rűsítése, az álmennyezet kiépítése,
és az ezekhez kapcsolódó festési
munkálatok összesen mintegy 9
millió Ft értékben.

- Az év során elvégzésre kerültek
a Fő u. 31. sz. önkormányzati épü-
letnél a legszükségesebb állagme-
góvási munkák 7 millió Ft értékben.
Elkezdődött az épület használatba
vétele (falubusz tárolás, kisműhely
és szerszámtároló berendezése, régi
muzeális tárgyak elhelyezése).
Ugyancsak elkezdtük az első szoba,
konyha és kamra antik bútorokkal,
tárgyakkal való berendezését. A jö-
vőben szívesen várunk és fogadunk
a lakosság részéről minden olyan
régi bútort, eszközt, tárgyat, képet,
emléket, melyek elhelyezés után,
méltó módon prezentálják elődeink
életét. E szép hagyományőrző mun-
kában nagy szerepe lesz a jövőben a
nemrég megalakult Helyi Értéktár
Bizottságnak, melynek elnöke
Rudolf Mária, tagjai pedig Barka
Ernőné és Karácsonyi Alíz, akik
mindhárman elkötelezett hagyomá-
nyőrzők.

- Sajáterős beruházással megtörtént
a Szent György utcai 4 db önkor-
mányzati telek közművekkel való el-
látása, és a gravitációs szennyvízel-
vezető rendszer kiépítése. 

Folytatás a következő oldalon.
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Önkormányzati Hírek

A falunapon Navracsics Tibor Kormánybiztossal
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Folytatás az előző oldalról:
Ugyancsak elkészült az elektro-

mos csatlakozások kiépítése is. A
munkálatok összértéke mintegy 20
millió Ft-ot tett ki. Elkészült a tel-
kek értékbecslővel történő hivatalos
felértékelése, így azok hamarosan
meghirdetésre, és eladásra kerül-
nek. Remélhetőleg helyi fiatalok is
tudnak élni a telekvásárlás lehetősé-
gével.

- A kultúrház tetőterének részbeni
felújítására nyert 14 millió Ft pályá-
zati összeget további 5 millió Ft sa-
ját tőkével egészítettük ki, így vár-
hatóan a közeljövőben szerződés-
kötésre kerül sor, és az év első hó-
napjaiban elindulhat a kivitelezési
munka.

- Folyamatban van a felelős állat-

tartásra nyert 486 ezer Ft-os pályá-
zat ügymenete, és a Magyar Falu
Programban elnyert 1 millió Ft-os
pályázat céljainak megvalósítása is.

Szociális dolgainkat nézve 2 fő
anyagi támogatásához járultunk
hozzá a Bursa Hungarica rendszer-
ben, továbbá 30.000.- Ft iskolakez-
dési támogatást nyújtottunk 18 éves
korig minden helyi fiatalnak. A 60
év feletti lakosokat személyenként
10.000.-Ft támogatásban részesítet-
tük a szükséges nyomtatvány kittöl-
tése után. Reméljük, hogy ezek a
szerény anyagi juttatások egy kis
segítséget nyújtottak az érintettek-
nek.

Pénzügyi helyzetünket tekintve
az év végénfolyószámlánkon min-
tegy 40 millió Ft volt, míg a külön-

böző alszámlákon megközelítőleg 1
millió Ft található. Ezek a mutatók
jó alapot adnak a 2022-es év kezdé-
sére, folytatására.

A munkatársakat illetően Rudolf
Mária kiváló eredménnyel elvégez-
te a Nemzeti Művelődési Intézet ál-
tal szervezett 1 éves tanfolyamot,
így 2021. december 1-től határozat-
lan idejű munkaszerződéssel, főál-
lásban az önkormányzat alkalmazá-
sába került, mint közművelődési
munkatárs. A településért végzett
eddigi és jövőbeli munkájához sok
sikert és kitartást kívánok, megkö-
szönve, hogy a tanfolyammal járó
kellemetlenségek mellett is folya-
matosan intézte a falu kulturális
ügyeit. Ugyancsak köszönetemet
fejezem ki Karácsonyi Alíz falu-
gondnoknak, és Kozma-Bognár
Nikolettnek a folyamatosan vég-
zett, szorgalmas, sokrétű napi mun-
kájukért, melyek nagymértékben
hozzájárultak a falu zökkenőmentes
működéséhez.   

A 4. negyedév időjárása kedve-
zően alakult, hó és síkosság mente-
sítési munkákra nem volt szükség.

Tisztelt Olvasó!
Zárva a 2021-es évről, illetve a

4. negyedévről szóló gondolatai-
mat, kívánok mindannyiuknak egy
szép, jó egészségben megélt 2022-
es esztendőt!

Tisztelettel: Bolla Albert
polgármester

Önkormányzati Hírek

Elköszöntöttük az óévet

Az EFOP–1.5.2-16-2017-00012
„Humán szolgáltatások fejlesztése
Tapolcán és környékén” című pro-
jekt támogatásával 2021. október 2-
án szabadtéri rendezvényen vehet-
tek részt az érdeklődők Raposkán, a
Kultúrház mögötti területen.

Az egészség megőrzésével kap-
csolatos programelemek és a színes
szórakozási lehetőségek több, mint
100 főt vonzottak a településre. A
délután egy órakor kezdődő rendez-

vényen a korábban érkezőket in-
gyenes sportfoglalkozások, és
egészségügyi szűrések, arcfestés,
pónilovaglás, ugrálóvár, kávékü-
lönlegességek, és büfé várta a hely-
színen. Az ünnepélyes megnyitó
15.00 órakor kezdődött, ahol Bolla
Albert polgármester köszöntötte a
meghívott vendégeket, és a progra-
mon résztvevőket, ünnepi beszédé-
ben pedig röviden bemutatta az el-
múlt időszakban megtörtént fejlesz-

téseket, ezek eredményeit. A ren-
dezvényre elfogadta meghívásun-
kat Navracsics Tibor, a Veszprém-
Balaton 2023 Európa Kulturális
Fővárosa programért, illetve az
Északnyugat-magyarországi Gaz-
daságfejlesztési Zóna komplett fej-
lesztéséért felelős kormánybiztos,
aki 2022-ben térségünk országgyű-
lési képviselő jelöltjeként indul a
választásokon. 

Folytatás a következő oldalon.

Szent Mihály napi hagyományőrző egészség- 
és sportnap
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Folytatás az előző oldalról:
A köszöntő után Rudolf Mária, a

rendezvény szervezője röviden be-
mutatta a kikapcsolódási lehetősé-
geket, és arra kért mindenkit, hogy
vegyenek részt az ingyenes sport-
foglalkozásokon, egészségügyi
szűréseken, kézműves programon.
Megkezdődött a pörköltfőző ver-
seny is, melyhez a résztvevő csa-
patok részére 5-5 kg húst biztosí-
tott Raposka Község Önkormány-
zata. Hét csapat indult a verse-
nyen, miközben tovább zajlottak a
színes kulturális és sportprogra-
mok. A Raposkai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület szakmai prog-
rammal, látványos, interaktív tűz-
oltó bemutatóval szórakoztatta a
gyerekeket és felnőtteket egya-
ránt. A Batsányi Táncegyüttes szó
szerint „pörgős” bemutatóját tán-
cházzal egészítette ki, fokozva ez-
zel a vidám hangulatot az esemé-
nyen. Amíg a pörköltek készültek,
lehetőség volt ingyenes spinning
edzésen, tornán, és különböző
egészségügyi szűréseken is részt
venni. A Tapolcai
Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
munkatársai kitelepültek a házior-
vosi rendelőbe, ahol egy body-in
gép segítségével feltérképezték az
önkéntes páciensek fizikai állapo-
tát. Az érdeklődőknek dietetikus
szakember adott pár hasznos,
egészségmegőrzéssel kapcsolatos
tanácsot. Vérnyomásmérés, szem-
vizsgálat, vércukor- és prosztata-
rák szűrés is szerepelt a választha-
tó vizsgálatok között. A Lelki
Egészségfejlesztési Központ
(LEK) vezetője, Magvas Zoltán
mindeközben a Kultúrház nagyter-
mében hasznos előadásokat tartott
kollégáival drogprevenció, egyéni
krízisek, és depresszió kezelése té-

makörökben.
A pörköltek elkészültek, a ver-

senyzők alkotásait háromtagú zsű-
ri véleményezte, melynek tagjai:
Beke Zsolt plébános, Barka
Ernőné képviselőasszony és
Szánti Imre vállalkozó. A legízle-
tesebb pörköltet a Raposkai Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület főzte.
Vacsorára kóstolni lehetett a ver-
senyzők főztjéből és az önkor-
mányzat pörköltjéből is, melyet a
helyi asszonyok készítettek jó
szívvel. A hangulatról ezen idő
alatt a Nyírettyű Zenekar gondos-
kodott. Külön attrakció volt még a
Raposkai Táncoló Talpak csoport-
jának boszorkányos bemutatója is,
melyet a Batsányi Népdalkör mű-
sora követett. Ezután egy fergete-
ges rock party kezdődött a Jump
and Rock Band együttes előadásá-
ban. A zenekar tagjai barátságosak

és közvetlenek voltak, koncertjük
végére teljesen meghódították a
közönséget, megható és szép gon-
dolatokkal, székely himnusszal
zárták a produkciójukat. Az este
további részében a raposkai DJ
Rádai szolgáltatott talpalávaló
muzsikát, fenntartva, sőt fokozva
a kialakult remek hangulatot. 

Köszönet minden segítő kéznek,
támogatónak a rendezvény sikeres
megvalósításáért!

Összességében véve elmondha-
tó, hogy a korlátozások miatt ki-
alakult bezárkózottság okozta si-
vár hétköznapok oázisát jelentette
ez a nap a településen élők számá-
ra. Remél-jük, hogy 2022-ben
egyre több ilyen alkalmat tudunk
teremteni a közösségi élet újraé-
lesztésére.  

-KOK-

Szent Mihály napi hagyományőrző egészség- 
és sportnap
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Csodálatos őszi napsütés fogadta október 16-án a fa-
lunkba látogató Molnár Orsit. Zenés, táncos, hangula-
tos délutánt tölthettek a gyerekek és az őket kísérő fel-
nőttek az énekesnővel.  Orsi saját dalaival, és egyedi
feldolgozásokkal mutatta be az őszhöz kötődő szoká-
sokat, tevékenységeket. Mindenkit bevont a játékba,
kortól függetlenül. Közben bemutatta a körülöttünk élő
állatokat, valamint azok készülődését a télre. A nagy
buli után kicsit fáradtan, de kreatívan kezdtek bele a
gyerekek a kézműves foglalkozásba, melyen tökfejek,
baglyok és madárijesztő befőttek készültek.        -RM-

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
keretében tartott 2 program

Őszre hangolódó délután

Takács Ferenc füvesember és fia Tamás november 5-
én tartottak előadást az érdeklődőknek. Először a hely-
ben szedhető gombákat mutatta be Feri bácsi, aki azt is
elmondta, melyik ehető, és még tippeket is adott a fel-
használásukhoz. Ezután azon növényeket ismertették,
amelyek segítenek az immunrendszer erősítésében, a
gyomor és bélrendszer helyreállításában. Elmesélték,
hogy az immunerősítést a bélrendszer tisztításával kell
kezdeni, mert ha ez rendben van, a szervezet könnyeb-
ben fel tudja dolgozni a betegségeket. Sok gyógynö-
vény megtalálható a kertekben, vagy a környező er-
dőkben-mezőkben, csak ismernünk kell őket, és tud-
nunk kell, hogy melyiket milyen betegségre fogyasz-
szuk. Arra is figyelmeztettek, hogy a mértéktartás a
gyógynövények esetében is fontos. -RM-

Immunerősítés 
gyógynövényekkel

Molnár Orsi megmozgatta a közönséget Takács Ferenc és fia Tamás

Az első állomás A Csokit vagy Csalunk eredménye

Nem múlhat el az év Halloween nélkül. Magyaror-
szágon még nincs nagy hagyománya, ám a gyerekek a
filmek által sok mindent tudnak erről az ünnepről.
Várják a dekorációt, a sminkelést, és főképpen a Csokit
vagy Csalunk játékot. Az vírushelyzet miatt a tökfara-
gás és a tökös ételek kóstolása elmaradt, de a túrát meg-
tartottuk. Október 29-én este indult a boszorkányos

gyerekcsapat hangos zeneszó mellett. 9 állomásos túrá-
juk során sok csokit, cukrot és az ünnephez kötődő fi-
nomságot gyűjtöttek, melyet az utolsó helyszínen, a
Kultúrház udvarán már meg is kóstoltak. Ezúton is kö-
szönjük a résztvevő portáknak a készülődést, és a gye-
rekek fogadását!

-RM-

Halloween
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Hagyományteremtő céllal ren-
deztük meg idén a Márton napot.
November 12-én lámpáskészítéssel
indult a program. A résztvevő gye-
rekek és felnőttek kisméretű befőt-
tesüvegekből készítettek lámpáso-
kat, és közben libazsíros és libate-
pertős kenyeret kóstoltak. A hagyo-
mány szerint ugyanis, aki Márton
napján libát nem eszik, egész évben
éhezik! Az elkészült művekkel a ra-
poskai templomhoz vonultak, köz-
ben a naphoz kötődő dalokat hall-
gattak. A templomhoz érve megis-
merték Szent Márton életét, hogy
miért kötődik az ünnep a libához,
illetve azt, hogy miért készítettek
lámpásokat. -RM-

Márton nap

A Mikulás idén sem hagyta ki a
raposkai gyerekeket, személyesen
látogatott el hozzájuk. December 5-
én, egy hideg vasárnap délután ér-
kezett a Nagyszakállú a kis falunk-
ba. Hangos énekszóval fogadta a
gyereksereg a fáradt Télapót, aki a
Kultúrház előtti teraszon lévő ké-
nyelmes fotelben elhelyezkedve
szólította a kicsiket. Ahogy mindig
szokta, kedvesen elbeszélgetett
minden gyerkőccel, majd átadta a
csomagokat, amiket nagy gonddal
készítettek össze a segítői. A bát-

rabbak versmondással és éneklés-
sel viszonozták az ajándékot.
Mielőtt tovább indult volna a
Mikulás, segített meggyújtani a

második lámpást az adventi koszo-
rún. -RM-

Mikulás

December 18-án, a harmadik adventi hétvégén került volna
megrendezésre az Idősek karácsonya, mely a járványhelyzet
miatt ismét elmaradt. A rendezvényre tervezett koncertnek a
raposkai Szent Mihály templom adott otthont. A Batsányi
Népdalkör két dalcsokrot adott elő. Az első Szűz Mária élet-
éről szólt, a második a Betlehemi énekeket fogta össze. A
templom akusztikája csodálatos élménnyé varázsolta az elő-
adást. A koncert után a Kultúrháznál meggyújtottuk az utolsó
gyertyát, azaz a szeretet lángját az adventi koszorún. A dél-
után az időseknek összeállított ajándékcsomagok átadásával
folytatódott. Ahogyan tavaly is, minden 60 év feletti lakost
személyesen felkeresve kívántunk áldott, békés karácsonyt.
A rendezvény a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával
valósult meg. -RM-

Harmadik adventi hétvége

A jó cselekedetek lámpásai megvilágítják az utat

A Mikulás és az általa kiosztott csomag



6

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy az idei
évben is gyarapodott egyesületünk. 2021. márciusá-
ban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
által kiírt pályázaton 728 714,- Ft értékben tűzoltó
eszközöket, és védőfelszereléseket kaptunk, melyet
december végén vehettünk át Veszprémben. Raposka
Község Önkormányzata is nagymértékben hozzájá-
rult működésünkhöz. 100 000,- Ft önkormányzati tá-
mogatást, illetve a község által elnyert EFOP pályá-
zat révén 200 000,- Ft hozzájárulásban részesültünk.
Ezen összegeket a szertár bővítésére, valamint a

Tapolcai ÖTE ajándékaként augusztusban hozzánk
került tűzoltóautó fenntartására fordítunk. A pénzösz-
szegen kívül az önkormányzat támogatásával kiépí-
tésre került egy villamos berendezés a szertár mögé,
így biztosítva az áramot részünkre. Ezen kívül egy
kamera is felhelyezésre került a hivatal épületére,
amely a község kamerarendszeréhez csatlakozva az
eszközeink védelmét biztosítja.

Júniusban 6 tagtársunk sikeresen elvégezte a 40
órás tűzoltó alaptanfolyamot, így 14 főnek van iga-
zolványa a 37 felnőtt korú tagunkból. Az október 2-
án megrendezett falunapon a gyerekeknek akadály-
pályát alakítottunk ki, ahol házi verseny keretében
mérkőzhettek meg, utána pedig a saját autónkkal tar-
tottunk tűzoltó bemutatót. November 11-én közös
gyakorlaton vettünk részt a Tapolcai ÖTE és a
Badacsonytomaji Hivatásos tűzoltókkal a Tapolcai
Sportcsarnokban. 4 riasztás érkezett hozzánk, me-
lyek tűzesetek és közúti balesetek voltak.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Tapolcai ÖTE-
nek a tűzoltóautót és az átíratással kapcsolatos segít-
ségüket, a Badacsonytomaji hivatásos Tűzoltó pa-
rancsnokságnak az egész évben nyújtott támogatást,
valamint Raposka Község Önkormányzatának és
Bolla Albert Polgármester Úrnak az egyesület műkö-
déséhez nyújtott segítségét. A teljesség kedvéért pe-
dig köszönetemet fejezem ki minden tagtársamnak és
mindenkinek, aki valamilyen módon támogatta az
egyesületet.

- Nagy Sándor, RÖTE elnök-

RÖTE hírek - 2021. év összefoglalása

A 2021. évben elvégzett felada-
taim között szerepelt gyógyszer-
felíratás és - kiváltás, élelmiszer és
egyéb áruk beszerzése,  szakren-
delésre, ill. háziorvoshoz, védőol-
tásra szállítás.  A lakosság és az
önkormányzat közötti kapcsolat-
tartást, hivatalos ügyek intézését
segítettem, önkormányzati rendez-
vényeken aktívan részt vettem.
Hétköznaponként az egyszeri me-
leg ebédszállítást a Tapolcai Diák-
és Közétkeztető Kft-től és az isko-
lai-óvodai lezárások alatt
Szigligetről is biztosítottam. A ki-
szolgált létszám változó volt, át-
lagban 2-11 fő között mozgott.
Kisebb házkörüli munkákban se-
gítettem, többek között elvégez-

tem igény szerint izzócserét, WC-
tartály alkatrészek cseréjét, moso-
gató lefolyó javítását. Látványos
állagmegóvás történt a Fő u. 31.
alatt lévő Faluháznál is.
Kialakításra került egy falugond-
noki helyiség és a pajta, ahol a fa-
lubusz állomásozik. A ház beren-
dezése folyamatosan történik. Az
első lakrészt tájház jellegűen ala-
kítjuk ki. Kisebb kaszálási munká-
kat elvégeztem, meszeltem, festet-
tem, felszereltem a kilincseket a
felújított és az új nyílászárókra.
Kihelyeztük a hegyi tájékoztató
táblákat, melyben segítségemre
volt Borbély Balázs képviselő és
Barka Tamásék. A raposkai önkén-
tes tűzoltókat szállítottam a

Badacsonytomaji Hivatásos Pa-
rancsnokságra 40 órás tűzoltó
alaptanfolyamra a meghatározott
hétvégeken. Az alaptanfolyamot
én is sikeresen elvégeztem. Részt
vettem a falunapi tűzoltási bemu-
tatón. A heti állandó programok
igény szerint: hétfőn gyógyszerki-
váltás, szerdán bevásárlás. A keddi
és pénteki napokon igény szerint
pékárut hozok Tapolcáról, a Május
1. utcai Coop boltból. Közös bevá-
sárlásokat kéthetente szervezhe-
tünk, ez ügyben keressenek biza-
lommal. A telefonszámom válto-
zatlan: +36 20 256 5443, de
Messengeren is elérhető vagyok.

Tisztelettel: Karácsonyi Aliz
falugondnok

Falugondnoki beszámoló
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2021. őszén elindítottuk Raposkán az EFOP–1.5.2-
16-2017-00012 „Humán szolgáltatások fejlesztése
Tapolcán és környékén” című projekt által támogatott
programok megvalósítását. Kérem a Tisztelt
Lakosságot, hogy kövessék nyomon ezeket a lehetősé-
geket, jelentkezzenek minél több alkalommal, hiszen
az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt különböző
kézműves szakkörökön, sportfoglalkozásokon, egész-
séges életmóddal kapcsolatos programokon az év fo-
lyamán. A programok az alábbiak szerint valósultak
meg 2021. októberétől:

A projekt keretében október elején került sor a Szent
Mihály napi Egészség- és Sportnapra, amit ebben az
évben falunapként is ünnepeltünk.  

Ingyenes sportfoglalkozások
Novembertől ingyenes spinning edzésre lehetett je-

lentkezni, amelyet a tapolcai Sportházban tartott Linter
Violetta az érdeklődőknek. Lehetőség volt arra is, hogy
falubusszal jussanak el a résztvevők Tapolcára a foglal-
kozásokra, de erre eddig igény még nem mutatkozott. 

A Kultúrházban is hirdettünk több alkalommal egész-
ségmegőrző tornát, azonban 2021-ben nagyon kevesen
jelentkeztek rá, így előfordult, hogy elmaradt az ese-
mény. Linter Violetta gerinctornát tanít a mozogni vá-
gyóknak, amelyet akár idősebbek is kipróbálhatnak,
mert nem megerőltető. 2022-ben is folytatódnak az
órák, figyeljék a Raposka lakói csoportban a felhíváso-
kat, vagy a postaládákba helyezett programajánlókat. 

Fociszakkör
Karácsonyi Aliz falugondnok több alkalommal tartott

a fociért rajongók számára szakköri foglalkozást.
Ilyenkor az időjárás függvényében vagy a füves pá-
lyán, vagy bent a Kultúrház nagytermében zajlottak az
edzések. 2022-ben folytatódnak ezek az alkalmak is,
Aliz várja továbbra is a jelentkezőket.

Baba-mama Klub
Elindult újra a Baba-mama Klub is, azonban az őszi,

vírusos időszakban előfordult, hogy nem sikerült meg-
tartani a foglalkozást. Szeretettel várjuk 2022-ben is a
kismamákat, anyukákat, kisbabákat, azokat a kicsiket és
szüleiket, akik itthon vannak Raposkán, vagy a környe-
ző településeken és szeretnének érdekes, hasznos té-
mákról beszélgetni, tapasztalatokat cserélni, gyermek-
ükkel egy bababarát környezetben kellemes időt eltölte-
ni, vagy kipróbálni a babamasszázst, melyet okleveles
csecsemőmasszázs oktató mutat be az érdeklődőknek.

November 23-án „Hogyan (ne) ajándékozz mobilt
karácsonyra?” címmel interaktív foglalkozást tartott a

Kultúrházban Tóthné File Edina digitális médiaművelt-
ség mentor, coach előadó, aki interaktív bemutató for-
májában olyan témákat hozott magával, amelyekről
órákig lehetett volna beszélni, vitatkozni. Nagyon
hasznos megfontolásokat, példákat mutatott be arról,
hogy a szülő mit tehet a mai világban, hogyan kezelje
gyermeke digitális szokásait, hogyan lehet feloldani a
mobiltelefon használatából eredő családon belüli konf-
liktusokat, illetve hogyan lehet egy szülő tudatos ebben
a témában. 

Kézműves szakkörök
Kézműves foglalkozások színes kavalkádja indult el

2021. októberében. Gaálné Kapás Krisztával több alka-
lommal is lehetett ismét kerámiázni, csodálatos alkotá-
sok születtek minden szakkörön. Rudolf Mária az ün-
nepekhez kapcsolódóan több kézműves napot is tartott,
melyekre mind a gyerekeket, mind a felnőtteket is szí-
vesen fogadta. Ilyen volt többek között a Halloween, a
Márton nap, a Kultúrház ablakába varázsolt adventi
naptár, az adventi koszorú elkészítése, a mikulás napi
kézműves program és a karácsonyi mézeskalácssütés.
2022-ben is folytatódnak a szakkörök, rengeteg hason-
ló kézműves foglalkozás kerül megtartásra. Marcsi
nagy szeretettel várja a gyerekeket, és a vállalkozó ked-
vű felnőtteket egyaránt. 

Terveink szerint 2022-ben további programokkal is
kiegészül még a kínálat, például ingyenesen igénybe
vehető nyári táborral, és ismét egy hagyományőrző
egészség- és sportnappal. 

Szeretettel várjuk Önöket 2022-ben is minden kultu-
rális, sport- és kézműves programjainkra! -KOK-

EFOP projekt – megvalósítás, tapasztalatok, 
további programlehetőségek



• Információk •

Vízszintes: 1. Szent György-hegyi
forrás hegymagasi oldalon; 11.
tyúkot tollazó; 12. dinnyére vágjuk;
13. egyik szülő; 14. germán mitoló-
gia istene; 16. Szent György-hegyi
forrás raposkai oldalon; 19. forint
röv.; 20. királyi szék; 21. vázlat; 24.
becézett női név; 26. Tündér …
(Szabó Magda); 28. térbeli idom;
30. könyv szerzője; 32. hosszú,
egyenes tárgy; 33. attól lejjebbre;
34. ruhadarab felsegítése; 36.
Szent-György-hegyi forrás

Kisapáti oldalon; 37. közlekedési
vonal.
Függőleges: 1. zsiráf rokona; 2. sós
édesség; 3. művészeti irányzat; 4.
SA; 5. játékpénz; 6. Liza egynemű
betűi; 7. szitok; 8. csomó (latin); 9.
elnök röv.; 10. csodálkozó szó; 15.
valamilyennek kinyilvánít; 17. akta
eleme; 18. amerikai bennszülött;
19. kisebb település; 22. égitest; 23.
munka (argó); 25. Ázsiai állam; 27.
számszerű tény; 28. Somogy m-i
község; 29. hegy a Somló közelé-

ben; 31. fában levő üreg; 34. felüle-
tére; 35. keresztül.
Beküldendő a vízszi9ntes 1; 16; 36.
sz. sorok megfejtése a Teleház
8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti
címre, vagy ugyanott személyesen
is leadható. 
Beküldési határidő: 2022. március
01. Nyertes díja: könyvutalvány. 
Előző rejtvény nyertese: Kozma-
Bognár Nikoletta. 
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. 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: 10.00-11.00 
(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: 8258 Badacsonytomaj, Kert u.
32. Tel.: 87/471-689
Fogszakorvos: dr. Pinterits Judit

Rendelési idő: kedd: 13:00-14:00, 
csütörtök: 08:00-12:00
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.

Megjelenik 120 példányban.
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