
Köszöntöm újságunk valamennyi olvasó-
ját. Az önkormányzati híranyag ebben a ne-
gyedévben is sokszínű információkkal szolgál
településünkről, a különböző rendezvények-
ről és történésekről. 

A képviselő-testület két alkalommal rendes,
míg egyszer rendkívüli testületi ülést tartott.
Többször került sor képviselői megbeszélés-
re, egyeztetésre, a különböző feladatok egysé-
ges értelmezése végett. 

A napirendi pontokat illetően megtárgya-
lásra került a 2017. évi költségvetési marad-
vány felhasználása, valamint a 2018. évi költ-
ségvetésről és a végrehajtásáról szóló rende-
let, a belső ellenőrzési jelentés, a gyermekvé-
delmi és gyermekjóléti tevékenység, és a ta-
polcai Közös Önkormányzati Hivatal módo-
sított költségvetésének elfogadása. 

Döntöttünk a „Harangozó ház” – Fő út 25.
szám alatti önkormányzati ingatlan eladásá-
ról, 4.598.000,- Ft értékben.

A főépítészi feladatok ellátására települé-
sünk megbízási szerződést kötött 2018. július
15-től határozatlan időre a Nemes-Gyarmati
Bt-vel, melyet Gyarmati Tamás úr, - aki
egyúttal Tapolca Város Főépítésze – képvisel,
lát el. 

Támogatásban részesítettük a ránk eső rész-
szel a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóságot
(684,- Ft/fő/év), mely 174.420,- Ft. 

Beszerzésre került egy kültéri pingpon-
gasztal, 250.000,- Ft értékben. 

Kezdeményeztük a zártkerti ingatlanok
építkezéseivel kapcsolatos ellenőrzések meg-
tartását.

Vásárlási szándékot nyújtottunk be a Fő út
23. szám alatt lévő (néhai Mojzer László) in-
gatlanának ügyében a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. felé, miután örökösöket a
hagyatéki eljárás során a közjegyző nem ta-

lált. Az ingatlan a törvények szerint a Magyar
Állam tulajdonába került.  Az önkormányzat,
amennyiben a fenti ingatlan tulajdonosává vá-
lik, úgy ott szeretné az önkéntes tűzoltóság, a
falugondnoki szolgálat és a községgazdálko-
dás elhelyezését a szükséges átépítések után
megoldani, továbbá törekszik egy, a helyi ér-
tékek bemutatására szolgáló tér kialakítására. 

A Tapolcai Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet intézményvezetői beosz-
tására kiírt pályázat elbírálásra került, melyre
Sikos Rita kapott megbízást, 2023. június 30-
ig. 

A konkrét önkormányzati munkán túl a ne-
gyedév során számos rendezvény került meg-
tartásra, illetve esemény történt. 

Április 8-án tartották az országgyűlési kép-
viselő választást. A mi körzetünkben Fenyvesi
Zoltán úr a FIDESZ-KDNP jelöltje nyert, aki-
nek ünnepélyes beiktatása április 25-én meg-
történt.

Április 24-29-ig megtartásra került a
XXVI. Szent György-hegyi Napok Ünnep-
ségsorozata, nagyszámú részvétel mellett. 

A németországi Ebenheim partnertelelpülé-
sünket négy fős küldöttség képviselte –
Wolfgang Schönau volt polgármester úr veze-
tésével. 

A Szent-Mihály Borút Raposkán nagy si-
kert aratott, melyért köszönetemet fejezem ki
a borút vendégeit fogadó gazdáknak, az ön-
kormányzat munkatársainak és a segítő lakos-
ságnak.  

Megtartásra került Anyák-napi ünnepsé-
günk és a Hegymagassal közösen rendezett
gyermeknap a szokásos jó színvonalon.

Részt vettem a Lesencéktől a Balatonig
Egyesület Lesencetomajon tartott ülésén. Az
ott elhangzottak alapján, az idei évben ház-
igazda hiányában elmarad a szüreti felvonu-

lás.  
Továbbá részt vettem a Tapolcai Önkor-

mányzati Tűzoltóság éves közgyűlésén, a
Tapolcai Pedagógusnapi Ünnepségen és a
Badacsonyi Kéknyelű Virágzás Ünnepén, a
Tapolcai Finn Barátok Köre Szent Iván-napi
Szőci-hegyen tartott rendezvényén, valamint
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői nap alkalmából az etyeki
Korda filmstúdióba szervezett kirándulásán. 

Tapolca Város delegációjával, május 16-
20-ig a finnországi partnertelepülésükre
Lempäälä-be látogattunk, az ottani tűzoltóság
megalakulásának 90. évfordulójára rendezett
ünnepségsorozatra, melyet hamarosan köve-
tett a finnek által Tapolcára szervezett prog-
ramsorozat, mely a két település tűzoltóságá-
nak 40 éve történt kapcsolatfelvételét volt hi-
vatott méltatni. 

Falufórum megtartására került sor 2018. jú-
nius 12-én, mely kötelező eleme a falugond-
nok vizsgafeladatainak. 

Ebenheim partnertelepülésünk falunapi
meghívására június 15-18-ig, Raposka 17 fős
küldöttsége utazott ki Németországba, ahol
tovább erősítettük a két falu barátságát. 

2016. március 31-én beadott „Tapolca-
Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” c.
pályázatunk, - melyet Tapolca, Raposka,
Hegymagas, Szigliget települések, konzorciu-
mot alapítva, közösen adtak be, - 411 millió
Ft-ot nyert. A konzorcium képviseletét, veze-
tését Raposka település és rajta keresztül
Raposka Polgármestere látja el. Amit jelenleg
tudni kell, az az, hogy kevés az elnyert összeg
a megvalósításhoz. Azon munkálkodunk,
hogy megoldásokat keressünk és találjunk
úgy anyagi, mint műszaki vonatkozásban,
hogy a közeljövőben megvalósulhasson a so-
kunk által vágyott kerékpárút. Amennyiben
az előzőleg említett műszaki és anyagi feltéte-
leket nem tudjuk megteremteni, illetve azt a
felettes hatóságok nem támogatják, úgy a pá-
lyázatra elnyert összeg visszaadásra kerül. 

Pályázatot nyújtottunk be az orvosi rendelő
fűtéskorszerűsítésére, melynek még nem is-
merjük eredményét. 

Elkezdtük a ravatalozó épületének megújí-
tásával kapcsolatos egyeztetéseket. 

A településen folyamatosak voltak a fűny-
írások, megtörtént a közterületek virágosítása,
ápolása.

Kedves Olvasó!
Ezennel zárom a második negyedév önkor-

mányzatunkat érintő híranyagát. 
Kívánok mindannyiuknak szép nyarat, jó

egészséget!
Tisztelettel:        Bolla Albert polgármester
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Ha kedd, akkor BMK! Nagy sikerrel indult el tavaly a Baba-
Mama Klub itt Raposkán, a Kultúrház kistermében. A sok, lakos-

ság által felajánlott játék és bútor segítségével pompás bababarát
környezetben várjuk minden héten kedden az anyukákat (apukák-
nak sem tilos) és babáikat. A játszószobába ezen az alkalmon kí-
vül is bármikor be lehet térni, a kisebbek és a nagyobbacskák is
megfordulhatnak itt. Jó érzés látni, hogy a nem is olyan csekély
számú pici raposkai hogyan válik igazi közösségi emberré, hiszen
már egészen apró korukban együtt játszanak és élnek igazi társa-
sági életet. Az anyukáknak is lehetőségük nyílik ügyes-bajos dol-
gaikat megvitatni, és információt cserélni a hasonló élethelyzetek-
ben felmerülő problémák megoldásáról, vagy egyáltalán jól esik
egy kicsit kikapcsolódni, kiszállni a napi mókuskerékből és az
egymást elszórakoztató gyerekek mellett szusszanni egy kicsit. A
klubfoglalkozások rendszerint kedden délelőtt 9:00-től látogatha-
tók, ha mégis elmarad, vagy más időpont merül fel, a Raposka la-
kói facebook oldalon tesszük azt közzé. Várjuk folyamatosan a
visszajelzéseket, és az igényeket, ötleteket arról, hogyan színesít-
hetnénk a programokat, esetleg előadók, pedagógusok, egészség-
ügyi szakemberek beszervezésével, meghívásával.             -KOK-

A legkisebbekre is gondolunk…

2018. június 12-én került sor a falugondnoki képzés keretében
kötelezően tartandó falufórumra, melyet Horváth Norbert falu-
gondnok hívott össze 17:00 órára a Kultúrház nagytermébe. A fa-
lufórum célja kapcsolattartás a raposkai lakosokkal, tájékoztatás, a
falugondnoki szolgálatról, valamint a falugondnok munkájáról. A
meghívott vendégek között többek között jelen volt településünk
polgármestere, Bolla Albert, illetve a képzést nyújtó szervezet ré-
széről Kozma Judit, a Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei
Falugondnokok Egyesületének elnöke. A fórum első felében
Norbi beszámolt munkájáról, a raposkai viszonyokról, adottsá-
gokról, majd eddigi munkája során szerzett saját tapasztalatáról.
Átadta a szót Bolla Albert polgármesternek is, aki röviden össze-
foglalta gondolatait, elképzeléseit a jelenlevőknek. A szót átvette
Kozma Judit, aki bemutatta a falugondnoki képzést, a jelenlegi ha-
zai állapotokat és beszélt azokról az erőfeszítésekről, melyekkel a
falugondnoki rendszert próbálják életben tartani, javítani, fejlesz-
teni. A megjelent vendégekkel az este folyamán interaktív beszél-
getés kerekedett, s elfogyott a finom jeges tea és a helyben sütött
pogácsa is, amiket a fórumra készítettek az önkormányzat dolgo-
zói. A falugondnoki munkavégzés feltétele a falugondnoki tanfo-
lyam elvégzése, a végzettség megszerzése, melynek ez év nyarán
Norbi lassan eleget is tesz. Köszönjük a lakosság türelmét és se-
gítségét, mellyel a tanfolyami napok alatt támogatták a szolgálat
folyamatos működését. -KOK-

Falufórum Horváth Norbert falugondnok szervezésében

Falufórum Gyermeknap Raposkán

2018. május 20-án megrendezésre került a Gyermeknap a Szent
György-hegy alatt rendezvény, mely Hegymagas és Raposka önkor-
mányzatainak összefogásából született meg. A raposkai
Kultúrházban és környékén tartott rendezvényre a két település fia-
taljainak szórakoztatására az önkormányzatok a Könyvtárellátási
Szolgáltatási Rendszer (KSZR) támogatásával meghívták az Iszkiri
zenekart valamint a Fanyűvő Játékparkot, a legkisebbek pedig a ját-
szótér mellett kialakított „mocorgóban” próbálhatták ki a raposkai
Baba-Mama Klub játékait. A rendezvény a kora délutáni órákban
kezdődött, a rövid köszöntőbeszédek után a gyerekek három csapat-
ban indultak a focipályára, hogy barátságos meccsen mérjék össze tu-
dásukat a futball terén. Ezalatt a többiek a pálya végben kiállított vi-
torlázórepülőt tanulmányozták, melyet a Tapolcai Repülő Egyesület
hozott Kocsor Péter segítségével a bemutatóra. A gyerekek ezen kí-
vül pónin lovagoltak, csillámtetkót csináltattak, vagy épp gyakoroltak
a focimérkőzések után tartott Nagy Duett Családi Vetélkedőre. A ve-
télkedőn öt csapat vett részt, akiknek a Fanyűvő Játékpark játékaiban
kellett jeleskedniük, így pontokat szerezve a csapatuknak. Az ered-
ményhirdetésre az Iszkiri zenekar fellépése után került sor, a rendez-
vényen résztvevők addig is ehettek hotdogot, de vehettek pattogatott
kukoricát és vattacukrot is többféle ízben. A foci és a vetélkedő győz-
tes csapatai tortát és oklevelet kaptak, valamint minden gyereknek járt
emléklap, gumicukor és jégkrém. - Kovács Kíra -
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2018. május 27. 
Borbély Barnabás
anyukája: Rudolf Mária

Gólyahír

Immáron XXVI. alkalommal rendezték
meg Tapolcán és környékén a Szent
György-hegyi Napok elnevezésű rendez-
vénysorozatot, mely 2018. április 23-tól
29-ig tartott. Nem véletlen, hogy már több,
mint negyed évszázada hivatalos rendez-
vényként szervezik meg ezt a hagyomá-
nyosan gasztronómiával, borászattal és
szakmai fórumokkal, rendezvényekkel tar-
kított eseménysorozatot. Az idelátogatók
száma évről évre egyre több, idén a szerve-
ző településeknek eddig nem tapasztalt
módon kellett erőteljesen tartani a létszám-
korlátot, hiszen a program meghívójának
kiküldését követően szinte azonnal beteltek
a helyek, elkeltek a jegyek.  Így történt,
hogy a raposkai Szent Mihály Borútra, me-
lyet Raposka Község Önkormányzata
2018. április 28-ára, egy verőfényes szom-
bati napra hirdetett meg, minden helyet le-
foglaltak a jelentkezők, és teljes létszám-
mal részt is vettek a programon. Reggel
volt a gyülekező, amikor is mindenki átve-
hette a kóstoló poharát és a napindító foga-
dó kupicát, a jófajta helyi pálinkával töltve.
A köszöntőt Bolla Albert polgármester tar-
totta meg a díszruhába öltözött borlovag-

rendi tagok jelenlétében, majd Cséry Gergő
plébános úr áldotta meg a hagyományok
szerint a borutat és a résztvevőket. A regge-
li idén is ínycsiklandozó szendvicsekből
állt, amelyet a helyi asszonyok, leányok ké-
szítettek a túrázók részére. Kilenc óra után
nem sokkal elindult a menet a hegyre, ahol
Raposka határában ilyenkor mindig a sár-
kány vére csordogál a Szent György kút-
ból. Idén is jót hörpintettek vendégeink a jó
minőségű helyi vörösborból, s kezdetét
vette a pincelátogatás. Mindeközben a
Kultúrház udvarán a faluban élő, mindig
aktív és segítőkész lakosság három üstben
készített kitűnő gulyást a túráról visszaté-
rők örömére. A menetet idén is Krejcinger
István kísérte harmonikájával, ami a ren-
dezvény alappilléreit jelentő raposkai sző-
lősgazdák boraival együtt felejthetetlen él-
ményt adott a résztvevőknek. Köszönjük
ezúton is valamennyi családi pincészetnek
és szőlősgazdának, hogy áldozatos munká-
val és kiváló, szép boraik felajánlásával
profi borkóstoló körutat szerveztek, vala-
mint köszönet azoknak az ügyes és szorgos
raposkai asszonyoknak, leányoknak és fér-
fiaknak, önkormányzati munkatársnak,
akik segítő kezet adtak a rendezvény előké-
születeihez, a megvalósításhoz, főzéshez,
elpakoláshoz.    -KOK-

XXVI. Szent György-hegyi Napok
– Szent Mihály Borút Raposkán –

Pincelátogató menet 

a Szent Mihály Borúton

Anyák napja

Havasi Gábor anyák napi előadása

2018 május 6-án került megrendezésre
Raposkán, vasárnap 16:00 órai kezdettel az
anyák napi ünnepség, melyre a KSZR prog-
ram keretében Havasi Gábor előadót hívtuk
meg szerepelni. Gábor szívhez szóló dalokat
és anyák napi verseket adott elő a raposkai
anyukáknak és nagymamáknak. Műsora
után az itt élő gyerekek produkcióit láthat-
tuk, akik versekkel és énekekkel örvendez-
tették meg a meghatódott anyukákat, mamá-
kat. A szereplést követően átadták a saját
maguk által készített kézműves ajándékokat
és megvendégelték egy kis aprósütemény-
nyel a jelenlévőket.  A desszerteket és az in-
nivalókat Raposka Község Önkormányzata
biztosította a rendezvényen. Havasi Gábor
előadását a Könyvtárellátási Szolgáltatási
Rendszer (KSZR) támogatta.             -KOK-

2018. június 15-én kis falunk egy 17 fős
delegációval utazott ki Németországba,
hogy testvértelepülésünk, Ebenheim meghí-
vásának eleget tegyen. Falu- és gyermekna-
pi mulatságra vártak bennünket. Mivel kb.
20 főt tudtak fogadni és vendégül látni, első-
sorban olyan raposkai lakosokat próbáltunk
invitálni a kiutazásra, akik korábban vendég-
látók, és aktív segítők voltak a német baráta-
ink látogatása során.Jó kis csapat gyűlt ösz-
sze, így már a hosszú, csaknem egy teljes na-
pig tartó kiutazás sem telt unalmasan.Nagy
szeretettel fogadtak bennünket, finom vacso-
rával, iszogatással, beszélgetéssel indult a
péntek este, miután mindenki elfoglalta a
szállását a vendéglátóinál. Bár fáradtak vol-
tunk a hosszú út után, sok megbeszélni való
akadt.Másnap reggel, a kiadós reggeli után,
egy úniós beruházásból korszerűsített és bő-
vített állattenyésztő telepet látogattunk meg,
ahol döbbenten néztük végig, hogy a több
száz tehén tisztántartása, etetése, itatása, sőt
még a tehenek fejése is teljesen automatizál-
tan, emberi kéz beavatkozása nélkül zajlik.
Ebédre a szomszéd település, Friemar pol-
gármester asszonya, Katrin Rothlauf látott
vendégül bennünket. Ebéd után egy kelle-
mes séta közepette bemutatta gyönyörű kis

települését, ahol született, és családjával él
jelenleg is.

Ebenheimbe visszatérve, már zajlott a
Kinderfest, vagyis gyereknap, sok-sok játék-
kal. Egy kis sütemény, kávé fogyasztása
után, olyan szerencse ért bennünket, hogy a
közeli Gotha városának egyik kis templomá-
ban meghallgathattunk egy csodálatos ha-
rangjátékot. A falunapra visszatérve előad-
tuk ebenheimi barátainknak kis műsorunkat,
melyre nagy lelkesedéssel készített fel min-
ket kultúrosunk, Kovácsné Ottó Kriszta.
Először a raposkai hölgyek elénekeltek egy
német dalocskát, majd német népviseletbe
öltözve tradicionális német táncot adtunk
elő, óriási sikert aratva ezzel német barátaink
körében.Az este a vidám táncos mulatsággal
folytatódott egészen hajnalig.

Vasárnap is változatos program várt ránk,
a reggeli után egy cseppkőbarlangot tekint-
hettünk meg, sok-sok lépcsőnyi mélyen a
föld alatt. A mélyből magasra törtünk, he-
gyet másztunk, a hegy tetején a várrom állt,
melybe fel lehetett menni, és onnan gyönyö-
rű kilátás tárult elénk.Ebenheimbe visszatér-
ve, ismét sütemény költemények vártak
ránk, már aki még bírt enni a finom ebéd
után. >>>

Ebenheimi látogatás

GYÁSZHÍR

Tóth Ferencné szül. Bertók Gizella

Élt 90 évet.

Nyugodjék békében.



A rejtvény fősoraiban tavasszal virágzó növények neve
szerepel.
Vizszintes: 1. növény neve; 12. kettős msh.; 13. jól hasa-
dó ásvány; 14. gyermekintézmény röv.; 15. angol iskola-
város; 17. hajlakk márka; 18. rangjelző előtag; 19. fog és
szita jelzője is lehet; 20. Eta becézett alakja; 23. Tündér …
(Szabó Magda), 24. lassan halad; 26. egy bizonyos tarto-
mányon kívüli; 28. latin tánc; 30. RI; 32. regény szerzője;
33. morze jel; 34. antik hangulatú; 36. Dunaradvány tele-
pülésrésze (Szlovákia); 40. buddhizmus ága; 41. fényérzé-
kenység mértékegysége; 42. latin mgh; 43. RL; 44. tavi ki-
rándulójármű; 47. éles hangon kiabál; 49. Seat típus; 50.
Árpád fejedelem unokája.

Függőleges: 1. növény neve; 2. fagylalt tölcsér alapanya-
ga; 3. növény neve; 4. USA hírügynökség; 5. növény
neve; 6. SZTK elődje; 7. Hager . …. (Kossuth-díjas ipar-
művész); 8. vállalati forma; 9. növény neve; 10…… kirá-
lya (Lalo); 11. iratköteg; 16. finn iskolaváros; 18. tokaji
bor; 21. lázító; 22. KLB; 25. helyhatározó; 27.
Törökország autójele; 29. ….. kissé bogaras (magyar film
1938); 31. megérkezik; 33. szem.névmás; 35. árasztó; 37.
tejtermék; 38. irodalmi mű; 39. királyi szék; 41. már értem;
45. régi római pénz; 46. tóga egynemű betűi; 48. Jupiter
holdja.
Beküldendő a vízszintes 1; és a függőleges 1;3;5;9 sz. so-
rok megfejtése a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz.

alatti címre, vagy ugyanott személyesen is leadható.
Beküldési határidő: 2018. május 31. Nyertes díja: aján-
dékcsomag. Előző rejtvény megfejtése: vízszintes 1.:
Balaton-felvidék, függőleges 13.: Nemzeti Park, függőle-
ges 10.: világos. Előző rejtvény nyertese: Németh István,
8351 Sümegprága. Rejtvényt készítette: Bolla Albertné.

Folytatás az előző oldalról:

Esti programként meccset nézhettünk, hi-
szen Németország éppen akkor játszott mér-
kőzést Mexikóval. Sajnos gyászos lett a han-
gulat, hiszen a meccset Mexikó nyerte.Volt
azonban még egy meglepetés, ami kicsit fe-
ledtette ezt a szomorú hangulatot. Örökös
tiszteletbeli tolmácsunk, Bolláné Edit aznap
ünnepelte a születésnapját, és erre az ese-
ményre barátaik, Veréna és Hermann, a
Berlini Filharmónikus Zenekar hegedűmű-
vészei azzal a szép gesztussal lepték meg,

hogy Ebenheimbe utaztak és egy kis utcai
koncertet adtak a tiszteletére. Valóban fan-
tasztikus meglepetés volt! Sajnos a pár nap
gyorsan elszaladt, és hétfőn reggel búcsút
kellett vennünk barátainktól. Csodálatos
vendéglátásban volt részünk, reméljük, hogy
jövőre, mikor hozzánk látogatnak majd,
ugyanilyen jól fogják érezni magukat ná-
lunk, és mi is ugyanilyen szeretettel fogjuk
vendégül látni német barátainkat!

- Hoffman Szilvia -
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2018. júniusában Raposka Község Ön-
kormányzata egyszerű beszerzési eljárás
keretében kültéri pingpongasztalt vásárolt
251.000,-Ft értékben, melyet a Kultúrház
udvarán, a játszótér közelében helyeztek el
a lakosság legnagyobb örömére. Ezúton
kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a ping-
pongasztalt a rendeltetésének megfelelő
célra, állagát megóvva használják egész-
séggel. Kívánjuk, hogy minél több, szép
közös élményt nyújtson Önöknek ez a sza-
badidős tevékenység! -KOK-

„Lehet pattogtatni” –
új kültéri pingpong-

asztal Raposkán

Polgármester vs. Kultúros –

avagy a pingpongasztal felavatása

Látogatás Ebenheimbe – csoport-

kép Friemarban a tűzoltóság 

épülete előtt

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:
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. Németh Mária Anita
Ügyfélfogadás: minden páros hét hétfője 14.00-16.00
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője 
minden hét csütörtökön 8.30-11.30
Tapolcai Járási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel.: 87/511-400
Kormányablak: Tel.: 87/795-000
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00, kedd, szerda:
8.00-16.00, csütörtök: 8.00-18.00, péntek: 8.00-12.00
Könyvtár: Vasárnap, Hétfő: szünnap, Keddtől szom-
batig 13:00-20:00 kivétel csütörtök: 8:00-16:00
Teleház: 8300 Raposka, Fő u. 51. Tel.: 87/510-458
e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu
www.facebook.hu/raposka

Nyitva tartás: V: szünnap, H-CS:9:00-17:00, P: 11:00-
18:00, Szo: 14:00-15:00
Kultúros: Kovácsné Ottó Krisztina Tel.: 20/354 6798
Falugondnok: Horváth Norbert 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, csütörtök: 14.00-15.00
Szent György-hegy Hegyközség: 
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Hegybíró: Mező Sándor Tel.: 70/450-8553
e-mail: mezo.sandor@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 napokon: 24
órán keresztül. Járóbeteg-szakrendelésre időpont kérés
minden munkanap 9.00-15.00 óráig. Tel.: 87/411-655
Felnőtt fogászat: 8300 Tapolca, Május 1. u. 8. 
Tel.: 87/321-448
Fogszakorvos: dr. Dézsenyi Éva
Rendelési idő: hétfő, csütörtök: 12.00-18.00, 
kedd, szerda: 8.00-14.00, péntek: 7.00-13.00

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: Bognár Bálint Tel: 30/946-2868
Ügyfélfogadás Raposkán minden csütörtökön 10.00-
12.00 óráig.

Megjelenik 120 példányban.
Felelős kiadó: Bolla Albert 

Kiadó: Raposka Község Önkormányzata
Szerkesztette: Kovácsné Ottó Krisztina

ISSN 2063-2576
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. 
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