
Tisztelettel köszöntöm az újság valamennyi olvasóját a tele-
pülést érintő III. negyedévi híranyag megjelenése alkalmából.

Röviden tájékoztatást kívánok adni az elmúlt időszak ön-
kormányzati eseményeiről, rendezvényeiről, valamint az ér-
deklődésre számot tartó különböző történésekről.

A nyári időszak ellenére környezetünkben többen megfer-
tőződtek a koronavírussal. Szerencsére a betegség enyhe le-
folyású volt mindenkinél, és néhány nap után kilábaltak
obelőle szövődmények nélkül.

Sajnos, az orosz-ukrán háború nem ért véget, így annak
következményeit mindannyian érezzük hétköznapi életünk
során a többszörösére emelkedett élelmiszer, áram, gáz, víz,
üzemanyag és szolgáltatások árainak tekintetében. A kiala-
kult helyzet a jövőt illetően napi dolgaink tekintetében sok-
kal nagyobb odafigyelést, takarékosságot kíván meg úgy az
önkormányzattól, mint az egyéntől.

Az önkormányzat képviselő-testülete a negyedév során 2
rendes, 1 rendkívüli testületi ülést tartott, továbbá egy kép-
viselői megbeszélésre került sor. A július 11-én tartott kép-
viselő-testületi ülésen sor került a megüresedett képviselői
hely betöltésére Forika László személyében, így újból 5 fős
lett képviselő-testületünk. A kiegészült képviselő-testület a
polgármester javaslatára alpolgármestert választott, mely
során egyhangú, titkos szavazással Borbély Balázs került
megválasztásra. Szeretettel gratulálok mindkettőjüknek!
Kérem, hogy jövőbeli munkájukkal szolgálják településünk
érdekeit a faluközösség megelégedésére. Dön-töttünk a
Szent György utca 48/4 és 48/5 hrsz. önkormányzati építési
telkek eladásáról. Hosszas vita után döntést hoztunk a vizi-
közmű vagyon állami tulajdonba adásával kapcsolatosan,
melyet ugyanígy Hegymagas község testülete is megtett ülé-
sén, mivel mindkét település ugyanannak a viziközmű rend-
szernek a tulajdonosa. Két lehetőség között választhattunk.
Ha állami tulajdonba adjuk, az állam kötelezettséget vállal a
működtetésért, a felújításért, és a szükséges fejlesztésekért.
Ha a 2 település megtartja viziközmű rendszerét, semmiféle
támogatásra nem számíthatunk. Saját erőből kellene mű-
ködtetni, üzemeltetni, beruházni, amit sem a Bakonykarszt
Zrt mint szolgáltató, sem pedig a két önkormányzat nem tud
felvállalni a tények ismeretében.

Továbbiakban döntöttünk a Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíj rendszer 2023. évi csatlakozásáról. 

Zárt ülés keretében a benyújtott iratok alapján gyermek-
neveléshez kapcsolódó támogatás megállapítására került
sor, melynek alkalmával gyermekenként 50.000 Ft-tal tá-
mogattuk az érintett családokat.

Rendezvényeinket illetően, azok folyamatos megtartásra
kerültek jó színvonalon, kellő lakossági érdeklődés mellett.
Róluk az újság belső hasábjain olvashatnak bővebben.
Köszönetemet fejezem ki a szervezésben, előkészítésben, és

lebonyolításban résztvevő önkormányzati munkatársaknak,
és önkéntes segítőinknek.

Az előzőeken túl szeretném kiemelni a Falunapot, ahol a
szokásos programokon túl átadásra került a kultúrház tetőte-
rének „Közösségi Színtér Korszerűsítés” II. üteme
13.964.333.-Ft értékben, a Magyar Falu Program támogatá-
sával. Ugyancsak ünnepélyes keretek közt átadásra került a
saját erőből, korhűen berendezett Tájház, valamint a kultúr-
ház udvaránál felállított Tapolca-Szigliget kerékpárút emlé-
két megörökítő bazaltkő oszlop. A Falunapon települési ki-
tüntetéseket adtunk át, melynek alkalmával a képviselő-tes-
tület dr Karasszon Diána háziorvos részére „Raposka dísz-
polgára”, míg Nagy Sándorné részére „Raposkáért” posztu-
musz címet adományozott. Falunapi rendezvényünket meg-
tisztelte látogatásával dr Navracsics Tibor területfejlesztési
miniszter, országgyűlési képviselő, aki tevőlegesen is részt
vett az átadási-kitüntetési ceremónián. Miniszter úrnak kö-
szönöm a látogatást, és az ünnephez méltó gondolatainak
megosztását mindannyiunk nevében. 

Egyéb történéseket illetően a falu 13 fős delegációja szep-
tember 23-26-ig a németországi Ebenheim partnertelepülé-
sére utazott a 20-éves partnerségi ünnepre.

Szemlátomást nézve is jól halad a Tapolca-Szigliget ke-
rékpárút építése, melynek elkészült részein már sokan ke-
rékpároznak, sétálnak.

Elkezdődött a ravatalozó épületének felújítása, mely során
átadásra került a munkaterület a kivitelező cég részére.

A különböző rendezvényeket illetően részt vettem a disz-
eli kultúrházban tartott köztisztviselői napon, a tapolcai au-
gusztus 20-i ünnepi megemlékezésen, a hegymagasi búcsúi
rendezvényen, a szigligeti általános iskola tanévnyitó ün-
nepségén, a badacsonyi szüreti felvonuláson, és a Tapolcai
Finn Barátok Köre Egyesület augusztusi burgenlandi kirán-
dulásán. Folytatás a következő oldalon.
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Önkormányzati Hírek

Balról: dr. Navracsics Tibor Országgyűlési képviselő,

Török János tervező, Bolla Albert polgármester,

Tarbuza Attila, a Két Tarbuza Kft. ügyvezetője



2022. július 4-8-ig és augusztus 8-
12-ig a Raposka Önkormányzata az
EFOP-1.5-16-2017-00012 „Humán

erőforrás fejlesztése Tapolcán és kör-
nyékén” pályázat keretében, napközis
tábort szervezett a faluban élő gyer-
mekek számára.

A napok 9-16 óráig tartottak, és min-
dig tartalommal megtöltve teltek.
Mozifilmet néztek, házi sajt- kolbász-
és sonka kóstolón, meteorit bemutatón,
hangszerbemutatón és traktoros kirán-
duláson is részt vettek. Készítettek ba-
tikolt pólót, slime-ot és óriás festményt
is. Hatalmas kidobó csaták, homokvár-
építés és vízi pisztoly csata is színesí-
tette a hetet.

Aki itt volt, jól érezte magát, a jövő-

ben is újra eljönnének még. Ez nagyon
jó visszajelzés volt. Köszönjük min-
denkinek a bizalmat!

Köszönöm munkatársaimnak, Kará-
csonyi Aliznak és Kozma-Bognár
Nikolettának a segítség! 
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Folytatás az előző oldalról:
A közterületek karbantartási munkálatai folyamatosak

voltak, ami ugyancsak elmondható a buszvárók, tájház, kul-
túrház környékét, és a virágosított részeket illetően is.
Köszönetemet fejezem ki mindezért az önkormányzat mun-
katársainak, és az önkéntes segítőknek.

A Falugondnoki Szolgálat, azon belül a falugondnok is
szorgalmasan ellátta szakmai feladatait a lakosság, és az ön-

kormányzat vonatkozásában.
Tisztelt olvasó!
Ezennel zárom III. negyedévi gondolataimat. 
Kívánok mindannyiuknak szép őszi időszakot, és jó

egészséget! 
Kérem, hogy a IV. negyedév rendezvényein minél többen

vegyenek részt, segítsék és támogassák azokat.
Tisztelettel: Bolla Albert polgármester

Önkormányzati Hírek

Nyári táborok a gyerekeknek

Raposka Község Önkormányzata
2022. Július 30-án tartotta a Szent
Mihály Falunapi  programját.

A hagyományoknak megfelelően a
délelőtt a focistáké volt. Hegymagas,
Kisapáti és Raposka csapata mérkőzött
meg egymással. Nagyon lelkesen rúg-
ták a bőrt a fiatalok, még az sem zavar-
ta Őket, hogy végig esett az eső.
Ezúton is köszönjük a kitartást és él-
ményt a csapatoknak.

Később az időjárás is megemberelte
magát, és kisütött a nap is, így minden
program megvalósulhatott.

13 órakor a Tájház átadó ünnepségé-

vel indult a délután. Az 1900-as évek
elejéből származó berendezési tárgyak
szép emlékeket idéztek fel a látogatók-
ban. A nagyszülők és dédszülők szelle-
misége jelenik meg minden darabban.
A kiállítás által elképzelheti a néző, mi-
lyen életet éltek őseink. A Tájházat
Bolla Albert polgármester köszöntő
gondolatai mellett a helyi Értéktár
Bizottság tagjai: Barka Ernőné, Rudolf
Mária és Karácsonyi Alíz adták át a te-
lepülés lakóinak. A továbbiakban Bolla
Albertné Edit felolvasta az 1958-ban
Raposkával kapcsolatosan megjelent
tanulságos újságcikket a hallgatóság

örömére, majd a jelenlévők nagy ér-
deklődés mellett megtekintették a ki-
alakított gyűjteményt.

14 órakor a Kultúrház udvarán foly-
tatódott a program. A gyerekek légvá-
rakban ugrálhattak, a RÖTE tagjai által
összeállított akadálypályán ügyesked-
hettek, de arcfestés és csillámtetkó ké-
szítés is várta őket.

A tűzoltók ezúttal a roncsból való
mentés folyamatát imitálták. Pneuma-
tikus feszítő-vágó eszközöket használ-
tak, majd az áldozat szakszerű kieme-
lését és vizsgálatát is bemutatták.

Folytatás a következő oldalon.

Falunap

A táborozó gyerekcsapat A nagy csata után



Az idei évben is megemlékezett az Ön-
kormányzat államalapító Szent István ki-
rályunkról, és az Új kenyérről.

A Kultúrház előtt felállított Szent István
szobornál koszorút helyeztek el a képvi-
selő-testületi tagok, illetve Beke Zsolt
plébános. A koszorúzás után a templom-
ban folytatódott a megemlékezés ünnepi
szentmisével, mely után Beke Zsolt plé-
bános felszentelte a Táj-házat, majd meg-
áldotta az új kenyeret. 

A megáldott, és megszegett kenyereket
a Tájház szobájában, megterített asztalnál
fogyaszthatták el a résztvevők hangulatos,
nosztalgikus beszélgetés mellett.      -RM-
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Folytatás az előző oldalról:
16 órakor ünnepi köszöntőt mondott

Bolla Albert polgármester, majd kö-
szöntötte a megjelenteket dr.
Navracsics Tibor országgyűlési képvi-
selő is. A köszöntő beszédek után
„Raposka Díszpolgára” kitüntetést ve-
hetett át dr. Karasszon Diána házior-
vos, „Raposkáért” posztumusz kitünte-
tést pedig Nagy Sándorné Ildikó kapta,
akinek férje vette át az elismerést.

Felavatásra került az épülő Tapolca-
Szigliget kerékpárút emlékköve, mely
a négy település összefogását is szim-
bolizálja.

Ugyancsak felavatásra került a

Kultúrház tetőterében a Közösségi
Színtér Korszerűsítés II.üteme a
Magyar Falu program támogatásával.
Az új galériában ez alkalomból a helyi
művészek által alkotott kiállítást tekint-
hették meg az érdeklődők.

A közönség szórakoztatásáról a
Batsányi Népdalkör, a Batsányi

Táncegyüttes, a Regatta zenekar és Dj
Rádai gondoskodott.

A helyi asszonyok által készített lán-
gos sem maradhatott el. A vacsorát és
az italt Szánti Imre és csapata biztosí-
totta, akik fantasztikus babgulyást ké-
szítettek ez alkalomra. -RM-

Falunap

Raposka, és testvértelepülésünk
Ebenheim 2020. évben ünnepelte volna a
közöttük fennálló partneri viszony 20.
éves jubileumát. 2020. évben meghívást
kaptunk e szép kerek évforduló megün-
neplésére, azonban sajnos a pandémia ak-
kor közbeszólt, a kiutazás és a jubileumi
ünneplés meghiúsult.

Csak két évvel később, 2022. évben
nyílt újra lehetőség meglátogatni német
barátainkat, és az elmaradt 20 éves part-
neri kapcsolat fennállását megünnepelni.
2022.09.23-án, Raposka képviseletében
13 fős delegáció utazott ki Ebenheimbe.
Barátaink ugyanolyan nagy szeretettel fo-
gadtak bennünket, mintha csupán tegnap
váltunk volna el. Az érkezést követő va-
csora a nyelvi nehézségek ellenére vidám
beszélgetéssel telt, hiszen az elmúlt két év
alatt bizony nagyon sok változás történt
mindkét település életében.

Másnap a közeli Gotha városába kalau-

zoltak kísérőink, ahol idegenvezető mu-
tatta be a város nevezetesebb épületeit.
Ott tartózkodásunkkor zajlott a Gothai
Fesztivál. Az utcák teli voltak kézműves
termékeket, különböző ételeket, italokat,
finomságokat árusító pavilonokkal, kü-
lönféle látványosságokkal. Visszatérve
Ebenheimbe felkészültünk az esti prog-
ramra, a kultúrházban megrendezett ün-
nepségre.

A két település képviseletében Bolla
Albert Raposka polgármestere és
Wolfgang Schönau Ebenheim korábbi

polgármestere köszöntötték egymást a
partneri kapcsolat 20. jubileumi évfordu-
lója alkalmából.

Településünk ajándéka egy lámpás
volt, melynek 4 oldalán üvegbe gravíro-
zott szimbólumok szerepeltek: a
Raposkai templom, a Raposkai kultúr-
ház, az emlékpark a közösen ültetett
tölgyfával, és a lámpás 4. oldalán a két te-
lepülés címere. Szép, és egyben szimbo-
likus jelentésű ajándék, mely arra is hiva-
tott, hogy a lámpás fénye tovább vigye
ezt a partneri jó viszonyt, a testvértelepü-
léseink közötti barátságot.

Raposka asszonyai is készültek az ün-
nepségre, magyar üveges tánccal lepték
meg a hálás közönséget.

Másnap egy finom ebéd után lovas ko-
csikázásban volt részünk egy csodálatos
természetvédelmi terület őszi színeket
öltő fái alatt. 

Folytatás a következő oldalon.

Ebenheimi látogatás

Augusztus 20.



„A tél ölelésében tudja meg az ember, hogy ….” Albert Camus Nobel
díjas író gondolata.

Vízszintes: 1. Folytatás (1); 9. lerészegít; 10. elege van; 11. divatos; 12.
Elektromos Készülékek és Anyagok Gyára; 13. arrafelé; 14. TZK; 16.
…-,en-,ön; 17. Oldtimer; 19. síráskor képződő váladék a szemben; 21.
……-dabra (varázsige); 24. nyomatékosító szó; 25. tagadószó; 26. egy-
időben született testvér; 

Függőleges: 2. előkelő; 3. kéziratot felülvizsgáló személy; 4. mely sze-
mélyek; 5. enni ad; 6. jelmez (régies); 7. ilyen csoki is van; 8. Alaszkai
folyó; 11. Folytatás (2); 15. KÖ; 18. látta az eseményt; 20. sportszer
márka; 22. bim-…; 23. ébred; 26. igevégződés; 27. távolra.

Beküldendő a vízszintes 1; és a függőleges 11. sz. sorok megfejtése a
Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre, vagy ugyanott szemé-
lyesen is leadható. 
Beküldési határidő: 2022. december 01. 
Nyertes díja: 3000 Forintos könyvutalvány. 
Előző rejtvény nyertese: Varga Petra. 
Rejtvényt készítette: Bolla Albertné.

Vargáné Czanka Beáta és Varga István
gyermeke: Varga Annabella, született

2022. aug. 07-én.
– – –

Nádháziné Kozma-Bognár Katalin és
Nádházi József gyermeke: Nádházi
Liza, született 2022. szept. 01-én.

Gólyahír

• Információk •
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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
Alpolgármester: Borbély Balázs
Telefonszáma: 06-30/298-9990
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.

Megjelenik 120 példányban.
Felelős kiadó: Bolla Albert 

Kiadó: Raposka Község Önkormányzata
Szerkesztette: Rudolf Mária

ISSN 2063-2576
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. 
Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644
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Keresztrejtvény

Vargáné Antal Magdolna 
– élt 61 évet

Gyászhír

Folytatás az előző oldalról:
A vasárnap esti közös vacsora után

Bolla Albert polgármester a partneri kap-
csolat alapító tagjainak külön köszönetét
fejezte ki egy-egy jelképes ajándékkal.

Sajnos gyorsan szaladt az idő barátaink
társaságában, elérkezett a búcsúzás, ahol
megköszöntük a szíves vendéglátást, és
egyben meghívtuk német testvéreinket
jövő évi viszont-látogatásra.

A barátság csak úgy maradhat meg
közöttünk, ha ápoljuk. Mind Raposka,
mind Ebenheim megtesz mindent, hogy
ez a szép partneri kapcsolat, ez a több,
mint 20 éve tartó barátság továbbra is
fennmaradjon a két település lakói kö-
zött! -HSZ-

Ebenheimi látogatás


