
Köszöntöm az újság valameny-
nyi olvasóját!

Az elmúlt hónapokban abban
bíztam, hogy az év elejétől már
könnyebben élhetjük hétköznap-
jainkat, megtarthatjuk hagyomá-
nyos rendezvényeinket.

Elkezdtük ebben a szellemben
szervezni és folytatni az önkor-
mányzati és közösségi feladata-
inkat, rendezvényeinket.

A vírushelyzetből adódó köny-
nyítéseket mindannyian lelkese-
déssel fogadtuk, bár a veszély-
helyzetet a kormány még nem
törölte el.

Sajnos, február második felé-
ben újabb tragédia érte az embe-
riséget – kitört az orosz-ukrán
háború, mely napjainkban is zaj-
lik, szörnyű pusztítást okozva
emberi és anyagi vonatkozásban
egyaránt. Ukrán menekültek mil-
liói hagyják el otthonukat, hazá-
jukat, és válnak földönfutóvá. Az
árak az egekbe szöktek, nagyon
feszült légkör uralja a nemzetkö-
zi színteret. A menekültek támo-
gatására nagymértékű összefo-

gás jött létre állami, önkormány-
zati, és magánszemélyek tekinte-
tében úgy hazánkban, mint a vi-
lág számos országában.

Raposka önkormányzata a
Baptista Szeretet-szolgálaton ke-
resztül 100.000.-Ft összeggel tá-
mogatja a rászorulókat, egyben
kifejezzük mély együttérzésün-
ket a bajbajutott családoknak.

A cikk elején vázolt problémák
mellett egy örömhírt is megosz-
tok Önökkel.

Az újság írása közben értesül-
tem arról, hogy a Magyar Falu
Programban ravatalozó felújítá-
sára beadott pályázatunk
28.364.713.-Ft támogatásban ré-
szesült. Sok év után végre sike-
rült! Köszönet mindenkinek, aki
e szép eredmény elérésében bár-
milyen formában közreműkö-
dött. A beruházás megvalósításá-
ra 18 hónap áll rendelkezésre.

A képviselő-testület a negye-
dév során 3 rendes, és 1 közös
testületi ülést, valamint egy kép-
viselői megbeszélést tartott. A lé-
nyeges döntéseket illetően elfo-

gadtuk a település 2022. évi költ-
ségvetését 94.018.000.-Ft bevé-
teli és kiadási főösszeggel.
Módosításra került a

2021-es év költségvetésének
végrehajtásával kapcsolatos ren-
delet, valamint a szociális ellá-
tásról szóló rendelet. Ugyancsak
elfogadtuk a Közös Önkormány-
zati Hivatal 2022. évi költségve-
tését 427.767.000.-Ft kiadási és
bevételi főösszeggel, valamint itt
is módosításra került a 2021. évi
költségvetési rendelet.

Rendezvényeinket illetően a ja-
nuári Vince-nap még nem a meg-
szokott formában került megtar-
tásra, de online formában meg-
emlékeztünk róla, illetve megtör-
tént a gazdák által leadott szőlő-
vesszők megáldása Beke Zsolt
atya celebrálása mellett. A ha-
gyományos tollfosztó, a farsang
és kiszebáb égetés, a nőnapi, és a
március 15-i ünnepi megemléke-
zés már a megszokott módon, a
település lakóinak részvételével
kerültek megtartásra.

Folytatás a következő oldalon.
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Önkormányzati Hírek

Hősök Kertje – Március 15-i ünnepség
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Folytatás az előző oldalról:
A kultúrházban az előzőektől

függetlenül zajlottak az egészsé-
ges életmóddal kapcsolatos
programok, valamint a kézmű-
ves foglalkozások. A programok
szervezésével, megtartásával
kapcsolatos munkát köszönöm
az önkormányzat munkatársai-
nak, és valamennyi segítőnek.

A különböző rendezvényeket,
történéseket illetően a negyedév
elején beadásra került a

MFP-ban a ravatalozó felújítá-
sára vonatkozó pályázat, mely
azóta pozitív elbírálásban része-
sült. Megkötésre került a kultúr-
ház tetőterének építési munkála-
taira a vállalkozói szerződés. A
munkák elkezdődtek, és jó ütem-
ben haladnak napjainkban is.

Jelentős beruházás folyik a
Magyar Állam részéről a telepü-
lés külterületén, melynek során a
Bikaréti sánc, és annak folytatása
kerül megújításra, medertisztítás
után kikövezett meder kialakítá-
sával.

Megtörtént a település optikai
kábelrendszerének kialakítása a
szolgáltató társaság részéről,
amely jobb kommunikációs le-
hetőségeket nyújt az érintett la-
kosság részére.

A különböző tanácskozásokat
illetően részt vettem a Raposkai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tisztújító közgyűlésén. Gratulá-
lok a megválasztott elnökségnek:
Nagy Sándor elnöknek, Riba
Tibor és Szíjártó László elnökhe-
lyetteseknek. 

Részt vettem továbbá a Nyirá-
don tartott Polgármesteri Klub
rendezvényen, illetve a tapolcai
Szociális Alapszolgáltatási Intéz-
ményi Társulás tanácsülésén.

Az első negyedév időjárása a
síkosság és hóeltakarítás tekinte-
tében nem adott feladatot.

Az önkormányzat munkatársai
szorgalmasan ellátták a munka-
körükből adódó napi feladatokat.

Tisztelt Olvasó!
Zárva az első negyedév hír-

anyagát, remélhetőleg egy béké-
sebb, problémáktól mentesebb
idők elé nézünk a jövőt illetően.

Kívánok mindannyiuknak jó
egészséget, és szép tavaszi idő-
szakot!

Tisztelettel: Bolla Albert
polgármester

Önkormányzati Hírek

Raposkai tollfosztó

Száll a toll, a szár, a szösz
a sok sütit nagyon kösz
Ülünk, iszunk, pletykálunk
bizony nem csak teázunk

Asszonyok tanítják a sok leányt
őrizzék a hagyományt
Ülünk, iszunk, kántálunk
bizony nem csak teázunk

A némberek tépik a tollat
az emberek külön vonulnak
ülünk, iszunk, kártyázunk
bizony nem csak teázunk…

Kovácsné Ottó Kriszta, 2022.04.23.
Az egyik legnagyszerűbb raposkai hagyo-

mány a tollfosztás. Ilyenkor összejönnek a he-
lyi emberek, koccintanak, beszélgetnek, süti-
ket, rágcsálni valót hoznak, és jól érzik magu-
kat együtt. Idén február 5-én délután különösen
nagyon jó volt újra találkozni, újra együtt len-
ni, beszélgetni egymással a hosszú „szünet”
után. Rudolf Mária kultúros kitett magáért, hi-
szen sikerült nem csak az asszonyokat beszer-
vezni a régi népszokásba, hanem meghívta a
falu férfiembereit is, akik együtt kártyáztak,

beszélgettek a rendezvényen.  A gyerekeket kézmű-
ves foglalkozással várták. Végül egy kellemes közös
szabadidős program kerekedett, a tollfosztás idén is
remekül sikerült. Köszönjük a sok sütit és finomsá-
got, amivel hozzájárultak a rendezvény megtartásá-
hoz. -KOK-

Hagyományőrzés, tollfosztás, találkozások



EFOP programok
2022-ben is folytatódnak az

„EFOP - rendezvények Tapol-
cán és környékén” (EFOP-
1.5.2-16-2017-00012) elneve-
zésű projekt keretében támoga-
tott programok Raposkán. Az
első negyedévben a Raposkán

élők egészségmegőrző tornára
járhattak minden héten szerdán,
Linter Violetta vezetésével. A
Tapolcai Sport- és Egészség-
házban szintén a Letti által ve-
zetett spinning foglalkozásokra
is be lehetett nevezni. Örömmel
tapasztaltuk, hogy bár nem túl
sokan, de voltak jelentkezők.
Rudolf Mária kulturális asszisz-
tens sorozatban tartott jobbnál-
jobb kézműves foglakozásokat
az egyes eseményekhez kapcso-

lódóan. 
Ilyen program volt a Vince-

napi üvegdíszítő foglalkozás, a
tollfosztáskor szervezett kéz-
műves program, a farsangi ki-
szebáb készítés, és március vé-
gén a húsvéti kézműves szak-

kör, ahol nyuszikat, tulipánokat
készítettek a résztvevők. Kará-
csonyi Aliz a fiatalokkal foglal-
kozott és tartott fociszakkört
több alkalommal. Kozma-Bog-
nár Nikoletta vezetésével, csü-
törtökönként újra működik a
baba-mama klub, ahová már a
szomszédos Hegymagasról is
érkeznek anyukák gyermekeik-
kel együtt. Amint az látható, ak-
tív kulturális élet folyik Rapos-
kán. Arra kérünk mindenkit,

hogy jöjjenek, vegyenek részt a
programokon, illetve ha vannak
ötletek, új igények, hogy mivel
szeretnének a közösségben
együtt foglalkozni, bizalommal
keressék a kulturális asszisz-
tenst, aki szívvel-lélekkel szer-
vezi a programokat.

-KOK-

3

EFOP programok Raposkán

Az idei évben sem sikerült ha-
gyományos módon ünnepelni a
Vince napot. 

Sajnos a vírushelyzet nem en-
gedte, hogy műsoros, borkósto-
lós este keretében emlékezzünk
meg a szőlőtermesztésről és a
borkészítésről. Január 23-án, a
tavalyi évhez hasonlóan, a vasár-
napi szentmise keretében Beke
Zsolt plébános úr áldotta meg a
gazdák által hozott szőlővessző-
ket.

Reméljük az áldás segítségével
megtelnek a pincék, és jövőre fi-
nomabbnál finomabb borokat
kóstolhatunk az ünnepen.   

-RM-

Vince nap

A szőlővesszők megáldása
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2022. február 26-án tartotta tiszt-
újító közgyűlését a Raposkai Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület. A szép
számmal megjelent tagok meg-
hallgatták Nagy Sándor elnök be-

számolóját, melyben elmondta,
milyen értékes kapcsolat alakult ki
a Badacsonytomaji Hi-vatásos
Tűzoltósággal, illetve a Tapolcai
Önkéntes Köztestületi Tűzoltó-

sággal. A szakmai beszámoló után
Igaz Sándor, a Veszprém Megyei
Tűzoltó Szövetség elnöke, és
Bolla Albert polgármester is pozi-
tívan értékelte az egyesület mun-
káját. A pénzügyi beszámoló után,
az egyesület Alapszabályának
megfelelően – a mandátum lejárta
miatt – új elnökségi tagok megvá-
lasztására került sor. A 18 év felet-
ti tagok titkos szavazás keretében
megválasztották id. Nagy Sándort
az egyesület elnökének, Riba
Tibort és id. Szíjártó Lászlót pedig
alelnököknek. 

Gratulálunk az újonnan meg-
választott elnökségnek, egyben
jó munkát kívánunk a következő
5 évre!  -RM-

RÖTE tisztújító közgyűlés

Március 5-én, nagy érdeklő-
désnek örvendő programmal zár-
tuk az idei farsangi időszakot.

A rendezvény a kiszebábok ké-
szítésével kezdődött. A gyerekek
kisebb babákat gyártottak, me-
lyeket később a tűzbe dobtak, és
ezekkel űzték el a rossz dolgokat
az életükből. Volt, aki az iskolát
tűntette volna el, de ez a kíván-
ság még várat magára. Sokan ír-
ták a cédulára a háború és a be-
tegség, vagy a covid vírus eltün-
tetését. Kívánjuk, hogy ezek mi-
előbb teljesüljenek.

A gyerekek nagy örömére újra
ellátogatott hozzánk Molnár
Orsi, aki ismét átmozgatott min-
denkit a vidám dalaihoz tartozó
koreográfiáival. A buli után elé-
gettük a kiszebábokat, és meg-
kóstoltuk az isteni fánkokat, me-
lyeket Barka Ernőné, Farkas
Antalné és Szentgyörgyi Ferenc-
né készített a délután folyamán.

A parázs hamvadásával azon-
ban még nem ért véget a prog-
ram, hiszen a felnőttek sem ma-
radhatnak ki a buliból. Este Bor-

bély Balázs és Varga Józsi ve-
zényletével fergeteges bál vette
kezdetét.

A rendezvény a Nemzeti Mű-
velődési Intézet által kiírt pályázat
keretében valósult meg.       -RM-

Farsang farka - Kiszebáb égetés

Farsangi forgatag
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A nemzetközi Nőnapot márci-
us 12-én, szombaton 16.00 óra-
kor tartottuk Raposkán. Bolla
Albert polgármester – a pályáza-
ti forrásból beszerzett pulpitusnál
állva – nyitotta meg az ünnepsé-
get. Beszédét követően a rapos-
kai férfiak színes műsora követ-
kezett, a nagyon leleményesen
kialakított, rögtönzött színpadon.
Riba Tibor hangos énekszóval
indította el a műsort, melyben
többek között rövidebb színdara-
bot, kosztümös balett táncot,
úszódresszes „vizes” produkciót,
és a műsor végén egy közös éne-
ket láthattak, hallhattak a jelenlé-
vők. A fiúk sokat próbáltak, sok
műsorszámmal készültek, igazán
kitettek magukért. Nem maradt
el a megérdemelt tapsvihar. A
műsort követően, az önkormány-
zat nevében nőnapi ajándékkal
lepték meg a hölgyeket, mely az
idén egy napelemmel működő
kerti díszvirágot és csoki volt. 

Az ünnepség végén kétfajta
torta volt kínálva a jelenlévők-
nek, egyik finomabb volt, mint a
másik. Az ünnep nagyon jól sike-
rült, köszönet az önkormányzat
munkatársainak, akik a rendez-

vény sikeréért feleltek. Köszön-
jük, és gratulálunk a produkciók-
hoz a férficsapat tagjainak is! A
stáblista: Borbély Balázs, Forika
László, Hadnagy Adrián, Hege-
düs Dominik, Hergovits János,

Muzsi Szabolcs, Nagy Sándor,
Ifj. Nagy Sándor, Nagy Sza-
bolcs, Riba Tibor, Ritecz Gábor,
Szijártó László, Szabó Roland.

-KOK-

„Jók voltatok fiúk!” – Nőnap Raposkán

Nőnapi műsor

Március 15-én a temetőben,
a Hősök kertjénél tartott rövid
ünnepséget a helyi közösség
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékére. Az
önkormányzat szervezésében
megrendezett műsor elején
Rudolf Mária osztotta meg
ünnepi gondolatait. Az ünnepi
műsor keretében fellépett a
Batsányi Népdalkör, melynek
egyik tagja, Hoffman Szilvia
a raposkai képviselőtestület-
nek is tagja. Hangjuk messze
szállt a szélben, mely egyre
viharosabbá fokozódott aznap

délután. Az időjárás sem tudta
eltántorítani a helyi fiatalokat,
hogy elszavalják közösen a
Nemzeti dalt. A megemléke-
zés végén Bolla Albert pol-
gármester, Kovácsné Ottó
Krisztina alpolgármester, és
Barka Ernőné képviselő asz-
szony közösen megkoszorúz-
ták a szabadságharc hősei
tiszteletére állított kopjafát. 

Köszönjük a résztvevőknek,
hogy eljöttek, a szereplőknek,
és szervezőknek pedig az ün-
nepség létrejöttét. 

-KOK-

Március 15-i ünnep



• Információk •

A fősorokban évelő fűszernö-
vények neve szerepel.

Vízszintes:
1. fűszernövény; 6. személyes
névmás; 8. indíték; 9. Balaton
vízszintjét szabályozó csatorna;
10. harckocsi; 12. fűszernö-
vény; 15. tagadószó; 16. jobbá-

gyok felett ítélkező bíróság; 18.
nem fölé; 20. magas öntudat; 21.
ütő lap a kártyában; 22. az ő la-
kásán; 23. gödröt készíttet; 24.
száraz pezsgő jele; 25. elme; 26.
iskolaröv.; 28. internetes levél;
30. igekötő; 32. ÉF; 33. helyrag,
a –re párja; 34. fűszernövény.

Függőleges:
1. fűszernövény; 2. hordó űr-
mérték; 3. tan; 4. Amália becéz-
ve; 5. igás állat okozta baleset; 6.
ilyen póz is van; 7. .. memoriam
(emlékezetül); 10. TNS; 11. fű-
szernövény; 13. fűszernövény;
14. irodai, iskolai tárgyak össze-
foglaló neve; 17. éden fele; 19.
zsivaly; 25. … életét (tengődik);
27. főszakács; 29. Intercityröv.;
31. patás állat.

Beküldendő a vízszintes 1; 12;
34, és a függőleges 1;11;13. sz.
sorok megfejtése a Teleház 8300
Raposka, Fő u. 51. sz. alatti
címre, vagy ugyanott személye-
sen is leadható.
Beküldési határidő: 2022. július
01. Nyertes díja: 3000 Ft-os
könyvutalvány. Előző rejtvény
nyertese: Farkas Antalné.

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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