
Köszöntöm az olvasókat újságunk II. negyedévi számá-
nak megjelenése alkalmával.

Továbbra sem felejthetjük el a vírushelyzet okozta nehéz-
ségeket, bár most a korlátozások eltörlésének időszakát él-
jük teljesen szabadon. Az előrejelzések több országban is
emelkedő esetszámot mutatnak, és hazánkban is erre szá-
míthatunk.

A vírushelyzeten túl, amúgy sem egyszerű hétköznapjain-
kat tovább nehezítik az orosz-ukrán háború következmé-
nyei, a migrációs problémák, és az egekbe szökő árak. Az
előzőekben említett problémák mellett kell napi életünket,
munkánkat folytatni úgy az egyén, mint a közösség tekinte-
tében.

Az önkormányzati munkát illetően a képviselő-testület
egy rendes, két rendkívüli testületi ülést, és egy képviselői
megbeszélést tartott. A napirendek a szükséges ügymenet
biztosítását voltak hivatottak szolgálni (költségvetési rende-
letek módosítása, fogorvosi körzet megbízási szerződésének
jóváhagyása, önkormányzati építési telkek hasznosítása,
ivóvíz utólagos rákötés, csatlakozás feltételeinek módosítá-
sa, alpolgármesteri tisztségről való lemondás, kitüntetési ja-
vaslatok). Kovácsné Ottó Krisztina alpolgármester július 1-
i hatállyal kérte felmentését a tisztség alól, mivel családjával

elköltözik a faluból. Sajnálattal vettük tudomásul döntését.
Köszönjük a település érdekében végzett színvonalas, szak-
mai munkáját. Fentiek miatt a testületbe új képviselő kerül,
és új alpolgármester lesz megválasztva.

A rendezvényeket illetően már harmadszor maradt el a
Szent György-hegyi Napok rendezvénysorozata a pandémia
helyzetből adódóan. A negyedévet érintő további rendezvé-
nyekről az újság belső hasábjain keresztül olvashatnak.

A különböző történéseket illetően, április 1-én hazánkban
országgyűlési képviselő választásra került sor. Térségünk új,
megválasztott országgyűlési képviselője dr.Navracsics
Tibor úr, akinek beiktatási ünnepségén részt vettem
Tapolcán. Képviselő úr egyúttal a Kormány területfejleszté-
si minisztere is. Szeretettel gratulálok képviselő úrnak a
megválasztásához, kinevezéséhez. Sok sikert, jó együttmű-
ködést, és jó egészséget kívánok jövőbeli munkájához.

Megtörtént a Tapolca-Szigliget kerékpárút munkaterületé-
nek átadása a kivitelező cég felé, illetve ünnepélyes alapkő
letételre került sor Raposkán, a kultúrháznál. Az építési
munkák elindultak, nagy ütemben haladnak, és terv szerint
az év végéig befejeződnek, majd ezt követően vehetik a ke-
rékpárosok használatba az utat.

Részt vettem a Tapolcai Köztestületi Tűzoltóság éves köz-
gyűlésén, a badacsonyi kéknyelű virágzás ünnepén, a
Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület, és a Veszprém me-
gyei Falu- és Tanyagondnokok Egyesületének településün-
kön tartott rendezvényén.

Folyamatosak voltak a kultúrház tetőterében a különböző
szakipari munkák, melynek eredményeként megtörtént a be-
ruház műszaki átadás-átvétele. Az ünnepélyes átadás a falu-
napon történik meg.

A közterületek karbantartása vállalkozóval történő szerző-
dés alapján folyamatos, míg a kultúrház környéke, a tájház,
a buszvárók, és a virágosított területek karbantartása, ápolá-
sa az önkormányzat munkatársainak köszönhetően kerülnek
elvégzésre.

A tájház szoba, konyha, kamra helyiségeit a rendelkezé-
sünkre álló régi eszközökkel, használati tárgyakkal sikerült
berendezni, így az a falunapon (július 30) megtekinthető a
lakosság, és érdeklődők által. A gyűjtemény folyamatos bő-
vítése érdekében további tárgyak, emlékek adományozását
kérem azoktól, akik adományaikkal szívesen támogatnák
közösségi értékeink bemutatását, megőrzését.

Tisztelt olvasó!
E rövid híranyaggal zárom II. negyedévi gondolataimat.

Kérem, hogy az elkövetkezendő időszak rendezvényein le-
hetőségeikhez képest vegyenek részt, munkájukkal segítsék
azokat.

Kívánok mindannyiuknak jó egészséget, szép nyarat!
Bolla Albert polgármester
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Április 14-én, csütörtökön délután 14 órától indult a hús-
véti mézeskalács, és kiskosár készítése.

Az ünnephez illő nyuszi, tojás és tavaszi motívumokkal
szaggatták ki a mézes-citromos tésztát a gyerekek. Míg el-
készültek a sütik, addig a szorgos kezek kis kosarakat készí-
tettek a finomságok hazaviteléhez. A sütik olyan gyorsan
fogytak, hogy a díszítésre már nem jutott idő.

Mint minden évben, idén is hagyományos módon zajlott
a Májusfaállítás Raposkán.

Április utolsó napjának délutánján felkerekedett a nagy csa-
pat, hogy kiválassza, majd kivágja a megfelelő fát. A traktor
utánfutója megtelt markos legényekkel és tanoncokkal, akik
a Kerek-erdő mélyén találták meg a feldíszítendő fenyőt. Míg
a fiúk az erdőben dolgoztak, a lányok megkötötték a koszo-
rút, ügyelve arra, hogy méltó dísze legyen a fának.

A favágók visszaérkezésével megkezdődött az ásás, kér-
gezés, szalagkötözés, majd a faállítás.

Köszönjük a raposkai és hegymagasi fiúknak, hogy őrzik
ezt a szép hagyományt.

Új április, régi banda,
ezt a szál fát jól kikapta. 
Mindenki ügyes, dolgos, 
tudják, hogy mi a fontos.
A májusfa Raposkán, a legszebb hagyomány.
Állj a fűre, 
nézz az égre, 
kéz a kézbe, 
táncold körbe! RM

Húsvétra hangolódás

Május 7-én, szombaton délelőtt 9 órakor az önkormányzat
szervezésében, a Kultúrház előtt gyűlt össze a kis csapat,
hogy megtisztítsák a falu környezetét a szeméttől.

Sajnos minden évben problémát okoz főképp a patakpar-
ton elszórt hulladék. A meder és partjának tisztítása, vala-
mint a bokrok kivágása miatt még több szemét került fel-
színre, melyet eddig a lombok eltakartak. Bár kevesen vol-
tunk, és többségben gyerekek, így is sikerült 25 zsáknyi hul-
ladékot összegyűjteni. A munka végeztével játékra és pizzá-
ra is jutott idő.

Köszönjük az önkéntesek munkáját! RM

2022. május 25-én került sor a Tapolca- Szigliget között
húzódó kerékpárút munkálatainak kezdetét jelző alapkő le-
tételére Raposkán, a Kultúrház udvarán.

A pályázatból épülő kerékpárút Tapolca- Raposka-
Hegymagas- Szigliget útvonalon fekszik, így kötve össze a
várost a Balatonnal. Az ünnepélyes alapkő letételen részt vett
Fenyvesi Zoltán volt országgyűlési képviselő, a négy telepü-
lés polgármesterei, a kivitelező SZL-BAU Kft ügyvezetője,
valamint az útvonal megálmodója. A munkálatokkal folya-
matosan haladnak, így decembertől várhatóan már kerékpár-
ral is megközelíthető lesz Szigliget, és a Balaton part.     RM

TESZEDD!

Ünnepélyes alapkőletétel

Májusfa állítás Raposkán

Készül a süti



2022. május 26-án 59 fővel tartotta
az éves egyesületi és szakmai napját
Raposkán a Veszprém Megyei Falu- és
Tanyagondnokok Egyesülete, melynek
büszkén voltam a házigazdája.

A rendezvényt Bolla Albert polgár-
mester és Schumacher Mária, az egye-
sület elnöke nyitotta meg.  Szakmai elő-
adást tartott Szarvák Mónika gyermek-
jóléti szakreferens, Németh Rita szaktá-
mogatási munkatárs és Matolcsi-Papp
Zoltán módszertani referens. Főbb
téma: a falugondnokok adminisztrációs
feladataiban történő változások ismerte-
tése, falugondnokok helyettesítésének
kérdése, valamint  az alapszolgáltatók-
kal való együttműködés volt.

A kötelező rész után a közös ebéd
következett, melyet a Kultúrház tera-
szán készítettünk bográcsban. Ezután
az egyesület közgyűlése következett,
melyen bemutattuk lakóhelyünket,
megnéztük a Raposkáról készült kisfil-
met, majd tettünk egy sétát a faluban,

mely során megtekintettük a készülő
Tájházat is.

Ezúton szeretném megköszönni az
Önkormányzatnak, hogy támogatta a
rendezvényt, és lelkes segítőimnek:
Farkas Antalné Terinek, Rudolf Máriá-
nak, Kozma-Bognár Nikolettának.  KA
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Anyák napjára nincs szebb ajándék,
mint a saját kezűleg készített apróság. 

Ez nem csak azért kedves a szívnek,
mert a gyerekek készítik, hanem azért
is, mert bármilyen apróra vagy egysze-
rűre sikeredett, de szívből, ránk gon-
dolva készíti a gyermek. Az anyukák
és nagymamák az idén gyönyörűsége-
ket kaphattak, hiszen csodás képkere-
tek és ajtódíszek kerültek ki a szorgos
kis kezek közül. Levegőn száradó
gyurmát és gyöngyöket ragasztottak a
keretekre, és azokat damillal fűzték az
ajtódíszhez. Akril festékkel színezték
még egyedibbre, gondolva arra, hogy
mi a nagyi és az anyuka kedvenc színe.
Öröm volt látni a készülődést, és az al-
kotás folyamatát.   RM

Anyák napi 
ajándékkészítés

Az ajándékok anyáknak és 

nagyiknak

Falugondnoki találkozó

Június 5-én, Pünkösd vasárnapján
tartottuk az önkormányzat által szerve-
zett hagyományos gyermeknapot.

Ez a délután szó szerint a gyerekek-
ről szólt. Egyéni ajándékok helyett
idén olyan játékokat vásároltunk, me-
lyeket a Kultúrházban bármikor hasz-
nálhatnak. Pingpong készletek, labdák,
homokozó játékok kerültek a szatyorba
és így a játszótérre, melyeket hamar
birtokba is vett a gyereksereg. Később
a Raposkai Tűzoltó Egyesület tagjai

egy speciális szerkezet segítségével ha-
bot szórtak a sportpálya gyepére, ami-
től a legnagyobbak is izgalomba jöttek,
és kortól függetlenül ugráltak, csúsz-
káltak a habban. A gyerkőcök hűsítő
jégkrémet és Dörmit ehettek, valamint
akinek kedve volt, finom falatokat is
süthetett a tábortűznél.

Ezúton is köszönjük a RÖTE segít-
ségét és tagjaik aktív részvételét, vala-
mint Halász Istvánnak a jégkrém fel-
ajánlását. RM

Gyermeknap



• Információk •

Rejtvény fősoraiban: Raposkán pá-
lyázati forrásból készülő beruházá-
sok.

Vízszintes: 1. Magyar Falu Program
támogatásával megvalósult beruhá-
zás; 12. beszédet félrehall; 13. okosít;
14. Magyar Falu Program támoga-
tásával megvalósuló beruházás; 16.
magad; 17. jómagam; 18.kebel népies
neve; 19. hiba (angol); 21. afrikai
nagymadár; 23. egykori híres budapes-

ti kávéház; 24. gyermekköszönés; 26.
hölgy; 27. állatot étellel ellát; 28. hite-
get; 30. spanyol királyné; 31. folyé-
kony lé; 34. labdát lábbal továbbít; 35.
rangjelző; 36. zsivány, rossz ember; 38.
magyar és lengyel király; 41. alkoholos
tea jelzője; 42. pohárköszöntő; 43. ….-
bogas; 44. kettős msh.

Függőleges: 1. Pályázati forrásból
Raposka érintésével megvalósuló be-
ruházás; 2. … Bator (Mongólia fővá-

rosa); 3. gondol (ford.); 4. kelet-német
jármű; 5. kisdobost követi; 6. …. hagy
(elnáspángol); 7. kerti szerszám; 8.
ZZZE; 9. elméleti; 10. kiejtett mással-
hangzó; 11. misztikus; 15. török tiszti
rang; 20. Róma egynemű betűi; 22. hi-
vatkozik; 25. csodálkozó; 29. ilyen ál-
lat a ló; 30. ellenőr röv.; 32. belegyö-
möszöl; 33. talajforma; 35. nem ezt;
37. időmérő; 39. kettős msh.; 40. gye-
reksírás.

Beküldendő a vízszintes 1; 14, és a
függőleges 1. sz. sorok megfejtése a
Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz.
alatti címre, vagy ugyanott személye-
sen is leadható.
Beküldési határidő: 2022. szeptember
01. Nyertes díja: 3000 Ft-os könyv-
utalvány, Előző rejtvény nyertese:
Skerlecz Zoltán.
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 8:00-10:00-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.: 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, minden páratlan
hét csütörtök: 09.00-11.00
(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: 8300 Tapolca, Wesselényi u. 5.
Tel.: 87/471-689

Fogszakorvos: dr. Bernáth Tibor Csaba
Rendelési idő: hétfő-szerda: 12:00-18:00, kedd-
csütörtök: 07:30-15:00, péntek: 07:30-10:30
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
hónap harmadik csütörtökén 10.00-12.00 óráig.
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