
Köszöntöm az újság valamennyi olvasóját az év utolsó ne-
gyedévi híranyagának megjelenése alkalmából.

A különböző események, történések vélhetően egy tartalmas
időszakról adnak tájékoztatást.

A képviselő-testület a negyedév során háromszor ülésezett.
November 28-án pedig sor került az éves közmeghallgatásra,
valamint a környezeti állapot, és a közbiztonsági helyzet érté-
kelésére. A lakosság részéről a témakörök iránt nem mutatko-
zott érdeklődés sem a fenti időpontban, sem pedig írásban. Ez
alkalommal számolt be a falugondnok az éves munkájáról, az
elvégzett feladatokról. A képviselő-testület az értékeléseket, és
a beszámolót is egyhangúlag elfogadta.

A rendezvényeinket illetően azok a meghatározott időpon-
tokban megtartásra kerültek. 

Jól sikerült a rétes sütési bemutató, a búcsúi bál, a mikulás,
az Idősek karácsonya, a forralt bor főző verseny, és az önkén-
tes tűzoltó egyesület által szervezett szilveszteri bál. Az össze-
jöveteleket szép számmal látogatta a lakosság. A rendezvé-
nyekről bővebben az újság belső hasábjaiban olvashatnak.

Kiemelkedő ünnepi esemény házigazdája volt településünk
december 17-én. Az elkészült Tapolca-Szigliget kerékpárút át-
adására szolgáló rendezvény a helyi kultúrházban került meg-
tartásra dr. Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, terület-
fejlesztési miniszter, valamint a 4 település polgármesterei, a
kivitelező SZL-BAU Kft ügyvezetése, a különböző szakható-
ságok, és a meghívott érintettek jelenléte mellett. A 2016 óta
húzódó projekt sokszor nehéz pénzügyi helyzetbe került. A ki-
tartó munka és a sok közbenjárás eredményeként a Magyar
Kormány az eredetileg elnyert 422millió Ft összeget kiegészí-
tette közel 1milliárd Ft-ra, így a beruházás finanszírozása meg-
oldódott. Az elnyert pénzügyi támogatáshoz kitartó munkájá-
val nagymértékben hozzájárult dr. Navracsics Tibor miniszter
úr, és Balassa Dániel Szigliget polgármestere, egyben a projekt
vezetője. Hálás köszönet érte mindkettőjüknek! Az ünnepélyes
szalag átvágás a kultúrház mellett elhaladó kerékpárúton tör-
tént meg, mellyel az út hivatalosan is átadásra került a kerék-

párosok részére.
További dolgainkat illetően jó ütemben haladnak a ravatalo-

zó felújítási-átépítési munkálatai. Az épületen lévő elektromos
légkábelt saját erőből sikerült kiváltani földkábelre, mely közel
1millió Ft összegbe került.

A Szent György utcai 4 db építési telekből az önkormányzat
3 darabot értékesített mintegy 34millió Ft értékben. A fenti
pénzeszközök jó alapot adnak az önkormányzat jövőbeli ter-
veinek megvalósításához, és a biztonságos működéshez.

Átdolgozásra, és aktualizálásra került az önkormányzat va-
gyonbiztosítása.

Személyesen részt vettem a Hegymagasi Önkormányzat
Magyar Falu Program kapcsán elnyert pályázatok (orvosi ren-
delő felújítás, kommunális gépek beszerzése, kőkereszt állítás)
átadási ünnepségén, és a Márton-napi rendezvényen.
Képviseltem továbbá településünket a Hegyközség Zalai
Borvidékre szervezett szakmai kirándulásán, a Veszprém-
Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa keretében a
Lesencei Régió Hegymagasi tanácskozásán, a tapolcai
Rendőrkapitányság közbiztonsági tanácsának, és a Tapolcai
Köztestületi Tűzoltóság elnökségének ülésén.

A Kisapáti Értéktár Bizottság szervezésében, és meghívásá-
ra több Raposkai polgárral együtt Nagy Károly Apátkanonok,
a Szent Mihály Főplébánia nyugalmazott plébánosának szent-
miséjén vettem részt a helyi római katolikus templomban.

December elején Ebenheim volt polgármestere, Wolfgang
Schönau látogatott településünkre feleségével együtt. Közösen
megtekintettük a Raposkai beruházásokat (kultúrház tetőtér,
Tájház, ravatalozó, kerékpárút), melyet nagy érdeklődéssel né-
zett végig, és gratulált az elért eredményekhez.

Tisztelt Olvasó!
Az előzőekben megfogalmazott gondolataimmal zárom a

negyedév híranyagát.
Kívánok mindannyiuknak egészségben eltöltött, békés, bol-

dog újesztendőt!
Tisztelettel: Bolla Albert

polgármester
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Önkormányzati Hírek

Tapolca-Szigliget kerékpárút átadás. 
Miniszteri kösztöntő: dr. Navracsics Tibor

Ünnepélyes szalagátvágás. Balról: Dobó Zoltán, 
dr. Navracsics Tibor, Bolla Albert, Balassa Dániel,

Gyurka Miklósné, Szencz Lajos



2022. október 14-én településünkre
látogatott a Szó és Kép Színpad társu-
lata, akik a Székely asszony meg az ör-
dög című népmese színházi adaptáció-
ját hozták.

Csukárdi Sándor és csapata nagy át-
éléssel játszottak, és fantasztikus han-
gulatot teremtettek. Egy percre sem
hagyták unatkozni a közönséget.
Kicsik és nagyok is élvezettel nézték
végig az előadást. Biztosan látjuk még
őket majd, egy másik darabban!    R.M.
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A székely asszony meg az ördög

Az előző évekhez hasonlóan a gye-
rekek számára kedves „Csokit vagy
csalunk” édességgyűjtő játékkal ünne-
peltük a Halloweent. 2022. október 28-
án este nagy gyereksereg várakozott a
Kultúrház előtt kis vödrökkel, zsákok-
kal felszerelve. A faluban 13 helyszí-
nen várták a csapatot színes /néha
ijesztő/ dekorációval, valamint süte-
ménnyel, csokival és cukorkával meg-
rakott tálakkal.

Köszönjük a vendéglátóknak a ké-
szülődést! R.M.

Halloween

A kultúrházban két alkalommal ké-
szítettek asztali és ajtódíszeket az
ügyes kezű gyerekek és felnőttek.

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 pá-
lyázati program segítségével vásárolt
alapanyagokból csodálatos alkotások
kerültek ki a szorgos kezek közül. Az
első, októberi foglalkozáson az ősz volt
a téma, míg november végén inkább az
advent és a karácsony került előtérbe.

R.M.

Íme, néhány kép az alkotásokból!

Őszi és téli asztaldíszek készültek

A székely asszony, az ördög és 
a katona A Szó és Kép Színpad társulata
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2022 adventi időszakára a faluban
egy új kezdeményezés indult útjára,
melyhez szeretnénk, ha jövőre többen
is csatlakoznának. Ez nem más, mint
az élő adventi kalendárium, melynek
lényege, hogy december 01. és 24. kö-
zött minden nap másik háznál készíte-
nek díszítést az ablakba vagy kapura,
melyen megjelenik az adott nap száma
is. Idén a Kultúrház ablakai adtak ott-
hont a legtöbb karácsonyi dekoráció-
nak. Reméljük 2023-ban már több csa-
lád is befogadója lesz az élő adventi
kalendáriumnak. 

Köszönjük azoknak a családoknak,
akik csatlakoztak a kezdeményezéshez,
hiszen csodaszép alkotások születtek,
melyek a falut is díszítették.           R.M.

Adventi 
kalendárium

Az év utolsó önkormányzati esemé-
nye zajlott 2022. december 30-án dél-
után a Kultúrház udvarán.

Mindig nagy érdeklődés övezi ezt a
hagyományőrző programot, amit iga-
zán nagy öröm volt végre régi formájá-
ban megrendezni. 6 csapat vett részt a
forralt bor főző versenyen, melyek kö-
zül fehér bor kategóriában a Hegyma-
gasi zsiványok, míg vörösbor kategó-
riában a Raposkai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület versenyzői vehették át 
az önkormányzat ajándékcsomagját.

Minden csapatnak gratulálunk! 
Ahogy a zsűri elnöke Ujvári Géza is

elmondta, nagyon nehéz volt a döntés.
Köszönjük a zsűri tagjainak: Lévai
Józsefnek, Ujvári Gézának és Barka
Imrének az értékes munkát. A délutáni
hangulatot emelte a finom sült geszte-
nye. Köszönjük Halász Istvánnak,
hogy minden évben több kilogramm
gesztenyével támogatja rendezvényün-
ket. R.M.

Forralt bor főző verseny

Ha év vége, akkor nem maradhat el
a szilveszteri mulatozás sem, mely al-
kalomhoz a kultúrházat az önkor-
mányzat térítésmentesen biztosította.

Az óév-búcsúztató parti a Raposkai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezé-
sében került megtartásra. Az esemény
sok embert vonz minden évben, ennek
ellenére családias hangulatban telt az
éjszaka. Éjfélkor, a Himnusz eléneklé-

se után pezsgők durrantak és poharak
koccantak végtelen sorban. A tűzijáték
után tombolasorsolás vette kezdetét,
melyhez többen is ajánlottak értékes
tárgyakat. A belépő- és tombolaje-
gyekből befolyt összeggel a tűzoltó
egyesület munkáját támogatták a je-
lenlévők. A buli hajnalig tartott.

Az egyesület ezúton is köszöni a tá-
mogatásokat! R.M.

Szilveszter

December 6-án Raposkára is elláto-
gatott a Nagyszakállú. Mivel előző éj-
szaka már kiosztotta a csizmákba az
ajándékokat, így ez a látogatás már
csak az igazán jó gyerekeknek szólt.

Mivel azonban településünkön nin-
csenek rossz gyerekek, így az összes
14 év alatti lurkó meghívást kapott a
Mikulással való találkozóra. Minden
fiatal, aki eljött, egy finomságokkal tö-
mött zoknit, és egy karácsonyi mintás
bögrét kapott a Mikulástól. 

Reméljük, hogy jövőre is minden
gyermek találkozhat a nagyszakállú
Télapóval. R.M.

Mikulás

2022. december 10-én tartotta az ön-
kormányzat az „Idősek karácsonya”
ünnepséget az alkalomhoz illően, szé-
pen feldíszített kultúrházban.

Bolla Albert polgármester úr köszön-
tőjében összefoglalta az év eseményeit,
és kiemelte az idősek faluközösség
életében betöltött szerepét. A köszöntő
után a Batsányi Népdalkör műsora kö-
vetkezett, majd egy bohózat a nép-
számlálásról Szijártó Lászlóné, Riba
Tibor és Forika László előadásában. A
műsor végén egy kis néptánc követke-
zett Forika Boglárka, Hoffman Szilvia,
Karácsonyi Aliz, Kozma-Bognár
Nikoletta és Rudolf Mária közreműkö-
désével. A vacsorát helyben készítették
az ügyes kezű hölgyek: Barka Ernőné,
Hoffman Szilvia, Karácsonyi Aliz,
Kozma-Bognár Nikoletta, Szijártó
Lászlóné, és Rudolf Mária. Az est jó
hangulatban telt, melyhez hozzájárult
az a sok finom sütemény és ital, ami az
asztalra került. R.M.

Idősek 
karácsonya

Az ünnepeltek



Részlet Eötvös Károly:
Balatoni utazás c. könyvé-
ből.
„Szent György hegyén kisded
falvak. Mindnek idelátszik a
tornya, …”
Folytatás a rejtvényben.

Vízszintes:
1. folytatás (1); 11. Hyppolit-
ban Ullmann Mónika alakítja;
12. Electric Light Orchestra;
13. Szikora Róbert zenekara;
14. téli csapadék; 16. munka-
bér (német); 17. antik, régi; 18.
állóvíz; 19. kést élez; 20. ZA;
21. D.Tóth Kriszta monog-
ramja; 23. ÉES; 24. személyes
névmás; 25. folytatás (3); 27.
kerti szerszám; 29. ... a hegyi
ember; 30. igevégződés; 31.
német motormárka; 32. kapus
igéje; 35. nyomatékos tagadás.

Függőleges:
2. harmadik helyre; 3. homokos tenger-
part része; 4. ritka női név; 5. orosz űr-
állomás; 6. tagadószó; 7. NLI; 8. YO;
9. királyi szék; 10. Országos Gazdasági
Hivatal; 14. folytatás (2); 15. apró
élősködő; 16. korhol; 19. gyönyörű táj
jelzője; 22. internetes provokátor; 23.
tűz által megperzselt; 24. Éva becézett
alakja; 26. faágat vág; 28. fában per-
ceg; 32. azonos magánhangzók; 33. -
va párja; 34. szintén.

Beküldendő a vízszintes 1; 25; és a
függőleges 14. sz. sorok megfejtése a
Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz.
alatti címre, vagy ugyanott személye-
sen is leadható.

Beküldési határidő: 2023. március 01.
Nyertes díja: 3.000.-Ft értékű könyv-
utalvány.

Előző rejtvény nyertese: 
Kozma-Bognár Cintia

Rejtvényt készítette: Bolla Albertné

Horváth Eszter és Ritecz Gábor 
gyermeke: Ritecz Koppány, született:

2022. december 19-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.: 87/687-477
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

Czipp István – élt 65 évet

Gyászhír


