
A harmadik negyedévi újságunk megjelenése alkalmával tisztelet-
tel köszöntöm olvasóinkat. A fenti időszak jelentős része a tanulóknál
az iskolai szünettel, a családoknál a közös programok szervezésével,
sokaknál üdüléssel, az önkormányzatnál pedig az alapvető feladatok
ellátásával telt el. 

A képviselő-testület egy alkalommal rendes, míg kétszer rendkívü-
li ülést, továbbá kétszer képviselői megbeszélést tartott. A napirendi
pontok tárgyalása során foglalkoztunk és döntöttünk önkormányzati
ingatlan értékesítéséről, a településnek térítésmentesen felajánlott ter-
mőföld elfogadásáról, születéshez kapcsolódó települési támogatás
megállapításáról, a vízi-közmű vagyon 2019-2033 évekre vonatkozó
gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról.

Döntés született a Tapolca-Raposka-Hegymagas-Szigliget települé-
sek konzorciuma által tervezett „Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút
megvalósítása” című projekt indításáról, mely döntést a másik három
település képviselő-testülete is meghozta. A projekt kapcsán több
egyeztetés, bejárás történt, annak érdekében, hogy az megvalósítható
legyen.    

Az önkormányzat további híreit illetően 2018. július 5-től 2019.
február 28-ig Farkas Antalné Teri segíti szorgalmas munkájával kü-
lönböző teendőinket közfoglalkoztatottként. Diákmunkásként Kovács
Kírát egy, míg Érsek Leventét két hónapra alkalmaztuk, akik szintén
jó segítői voltak a faluközösségnek. 

A meghatározott falugondnoki tanfolyam letelte után sikeres záró-

vizsgát tett 2018. augusztus 9-én, Szombathelyen, Horváth Norbert
falugondnok, aki ezzel megszerezte a munkakör betöltéséhez szüksé-
ges képesítést. 

Telepítésre kerültek a GINOP 3.3.1. Digitális Jólét Program Pontok
fejlesztése című pályázaton nyert eszközök. Az előzőekkel kapcsola-
tos munkákért köszönetemet fejezem ki Kovácsné Ottó Krisztina kul-
turális ügyintézőnek, DJP mentornak.

A Tapolcai Járási Hivatal részéről ellenőrzésre került sor az önkor-
mányzatnál, mint a temető fenntartójánál. A vizsgálati anyag még
nem készült el, de tudomásom szerint jelentős hiányosságot nem ta-
pasztaltak. 

Rendezvényeinket illetően jól sikerült programokkal bővelkedő fa-
lunap került megtartásra, melyért minden közreműködőnek köszöne-
tet mondok. Mihály napi rendezvényünk és a búcsúi bál megfelelő
szervezés mellett, közepes lakossági érdeklődés kíséretében színvo-
nalas volt, melyet Szarka Zsófi – meghívott gasztroblogger vendé-
günk – helyszíni sütéssel kapcsolatos bemutatója tett érdekessé. 

Augusztus 20-a alkalmából szép kis ünnepség zajlott a Szent István
szobornál, szerény lakossági érdeklődés mellet.  

A negyedév során több rendezvényen képviseltem településünket,
így a Lesencetomaj történetét bemutató könyv ünnepségén, a hegy-
magasi Lőrinc napi halászléfőző versenyen, ahol Hoffman Szilvia és
csapata az első helyezést érte el a 17 induló közül. Gratulálok a szép
sikerért. Kulturális csoportunk az előző rendezvényen is és a kisapáti
falunapon is képviselte településünket. 

Részt vettem továbbá a badacsonyi és a diszeli szüreti felvonulá-
son, a tapolcai és a badacsonytördemici pörköltfőző versenyen, vala-
mint Kari Tolonen finn fényképész kiállításának megnyitóján a
Tamási Áron Művelődési Központban és a Tapolcai Finn Barátok
Köre Egyesület szervezésében, az ópusztaszeri történelmi emlékpark-
hoz szervezett kiránduláson. 

A községgazdálkodást illetően folyamatosak voltak a közterületi
fűnyírások és növényápolások. Megtörtént az állomási út kátyúinak
zúzalékkal való pótlása, a hegyi utak nagyobb úthibáinak aszfalttal
való kijavítása, a rézsük kaszálása, és a behajló ágak nyesése, össze-
gyűjtése. A munkákban való önkéntes részvételért külön köszönete-
met fejezem ki Forika Lászlónak, Riba Tibornak és Ifj. Süketes
Jánosnak. 

Említést érdemel, hogy szeptember 4-én rövid idő alatt nagy meny-
nyiségű, mintegy 130 ml csapadék esett. Szerencsére a hegyi utakban,
különösebb kár nem keletkezett, viszont a Tapolca-patak rövid időre
kiöntött. A nagy mennyiségű összegyűlt víz néhány cm magasságban
az állomás felé vezető úton folyt át. 

A helyzet kezelésére a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kiren-
deltségének illetékes vezetője intézkedett, így a Tapolca-patakon lévő
zsilip felhúzásra került, ami gyors apadást eredményezett. 

Kedves Olvasó! Ezennel zárom gondolataimat a harmadik negye-
dév önkormányzatunkat érintő híranyagát illetően. Felhívom figyel-
müket a tüzelő és fűtő berendezések szakszerű használatára a tragédi-
ák elkerülése végett.

Látogassák év végi rendezvényeinket is!  Kívánok mindannyiuk-
nak szép őszt, jó egészséget,

tisztelettel:
Bolla Albert

polgármester

Raposka Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa2018. III. negyedév XII. évfolyam 3. szám

Önkormányzati Hírek

A Tapolca-patak a szeptemberi esőzés után



2

2018. július 7-én, szombaton vette kez-
detét a IX. Bazaltorgona falunap
Raposkán. 

A korán kelők Linter Violettával bemele-
gíthették izmaikat az eseménydús nap ki-
csit borongós reggelén egy kis reggeli tor-
nával, majd a focipályán felsorakoztak a
futballcsapatok, és izgatottan várták a mér-
kőzéseket. A házigazda Raposka,
Hegymagas, Kisapáti és a Tapolcai
Rendőrkapitányság lelkes csapattagjai ker-
gették egész délelőtt a labdát, illetve verbu-
válódott két ifi csapat, akik a szünetekben
mérték össze tudásukat. 

A focistákat a raposkai önkéntes segítők
szendvicsekkel, ásványvízzel és sörrel vár-
ták, illetve a délelőtt folyamán igazi rapos-
kai lángost kínáltak a programokra érke-
zőknek. 

A versengést Kisapáti csapata nyerte, a
Tapolcai Rendőrkapitányság a második,
Hegymagas a harmadik és Raposka a ne-
gyedik helyen végzett. Különdíjban része-
sült Dobján Adrián Kisapátiból, aki gólki-
rályként örülhetett csapata sikerének is. 

Látványos tűzoltó bemutatóra is sor ke-
rült a Raposkai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület szervezésében és előadásában.
Kiderült, hogy a tűzoltásban a nemek kö-
zött teljes egyenrangúság van, hiszen a női
csapat és a fiú önkéntesek is egyforma ha-
tékonyan és gyorsan oltották el a focipálya
mögött „keletkezett” tüzet. 

A délután újabb meglepetést tartogatott a
résztvevőknek, a felnőttek részére humor-
ral átszőtt ügyességi, gyorsasági vetélke-
dőt, azaz Faluolimpiát szerveztek, melyen
négy csapat mérte össze erejét, tudását.
Versenyszámok: csizmahajítás, talicskában
tolás, egyensúlyozás, lufifújás pumpával,
múmiakészítés, stb…

A vidám vetélkedés után, a falunap részt-
vevőit Bolla Albert polgármester köszön-
tötte. Köszönetet mondott azoknak a ra-
poskai és Raposkához kötődő embereknek,
akik aktívan részt vettek a szervezésben és
a programokban. Vendégei voltak Lévai
József Tapolca Város Alpolgármestere,
Vecsei János Raposka egyik tavaly avatott
díszpolgára.

A programok mellett a gyerekek számá-
ra igazi színes játszóteret alakítottak ki a
szervezők.

A legnagyobb sikere az újonnan felállí-
tott kültéri pingpongasztalnak volt.

A köszöntő után kezdődött a kulturális
műsor, melyben elsőként a június közepén

Ebenheimben járt raposkai küldöttség pro-
dukcióját láthatták a vendégek. A Batsányi
Népdalkör kórusának dalcsokra és a
Raposkai Táncoslábúak Klubja egy pezs-
dítő country tánccal tette felejthetetlenné
az együtt töltött szórakoztató napot. A mű-
sor hagyományosan a májusfa kitáncolás-
sal végződött.

A májusfa kidőlt, és a Czilli Gyula által
főzött isteni pörkölt is igen kelendő lett es-
tére. A vacsorát a Karaoke Party tette han-
gulatossá, meghitté. 

Végül, de nem utolsó sorban Borbély
Balázs és Varga József nagyszerű zenéik-
kel másnap hajnalig szórakoztatták a bálo-
zó tömeget. -KOK-

Falunap

Falunapi egyveleg 

Babastrand a játszótéren

A tavaly ősszel indult Baba-Mama Klub
nyáron is működött, s a legnagyobb káni-
kulában is sikerült hűsítő perceket okozni a
legkisebbeknek. Egyik alkalommal a
Kultúrház mögötti udvarra költöztünk ki,
ahol mini babastrandot rendeztünk be a ját-
szótér szomszédságában. A lavórokból fel-
sorakoztatott medencéket csodálatos pano-
rámás helyre tettük, hiszen a kosárpálya
széléről egyenesen a Szigligeti várra lehe-
tett látni. A pancsolás és a heverészés kitű-
nő program volt a babáknak és kellemes
kikapcsolódást jelentett az anyukáknak.
Külön öröm volt az, hogy a nyári szünidő-
ben sokszor a nagyobb tesók is csatlakoz-
tak a bababandához és együtt töltöttek el
vidám perceket.

Miután az iskolaszezon szeptemberben
megkezdődött, s az idő is hűvösebbre for-

dult, visszaszorultunk a Kisterembe.
Minden kedden 10:00 órától kb. 11:00 órá-
ig találkozunk a klubban, ahol az egyre cse-
peredő apróságok időről időre meglepnek
bennünket valami újdonsággal, új tudomá-
nyukkal, új szavakkal, amiket megtanultak,
vagy éppen egy-egy újabb gesztussal, ami-
vel tovább erősítik az egymás közötti kötő-
dést. Raposka legifjabb lakói már most szo-
ros barátságokat kötnek, ami később remél-
hetőleg tovább erősíti a faluközösséget. 

Külön öröm számunkra, hogy időről
időre betoppan egy-egy vendég is a klub-
foglalkozásra, aki nem itt lakik helyben,
vannak olyanok is, akik családi szálakkal
kötődnek Raposkához, de máshol élnek,
mégis ellátogatnak hozzánk. Mindenkinek
nagyon örülünk, szeretettel várjuk tovább-
ra is a mamákat és a babákat!            -KOK-

Baba-Mama Klub
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Augusztus közepén megérkeztek a várva várt eszközök, melye-
ket a tavaly benyújtott GINOP-3.3.1 pályázaton nyert el Raposka
Község Önkormányzata. A Könyvtárba került:

- 2 db okostelefon
- 2 db tablet
- 3 db laptop
- 1 db multifunkcionális nyomtató 

(nyomtat, faxol, szkennel, másol)
- 1 db projektor
- 1 db kültéri wifi egység
- 1 db beltéri wifi egység
- 1 db router
A pályázat része még, hogy a beszerzett eszközökkel a lakos-

ság részére hétköznapi használattal és fontos alap tudnivalókkal
kapcsolatos klubfoglalkozást, képzést, tájékoztató napokat szer-
vezzek. Mondhatni tehát, hogy Raposkára beköszöntött a digitá-
lis jólét. Mint a Digitális Jóléti Program Mentora a Könyvtárban
az ősz folyamán, egy éven keresztül nagyon hasznos tanfolyamo-
kat és klubokat indítok azoknak, akik még nem tudják, hogy ne-
tezni mennyire könnyű, akik eddig még nem merték lecserélni a
"nyomkodós" telefonjukat "húzogatósra", akik órákat várakoznak
az "okmányban", miközben egy-egy ügyet 5 perc alatt elintézhet-
nek otthonról is, akik még sosem használták álláskereséshez,
vagy továbbtanuláshoz igazán a netet, és akik titkon arra vágytak,
hogy végre legyen egy ilyen hely, ahol megmutatják, hogyan kell
bánni ezekkel a fránya "kütyükkel". 

A pályázaton elnyert eszközökkel ezért több különböző prog-
ramsorozat indul a Könyvtárban, melyek közül az 50 év feletti
korosztálynak már el is kezdődött a „Világhálószoba titkok 50 fe-
lettieknek” című klubfoglalkozás sorozat.  Szeptember 19-én ke-
rült sor az első találkozóra, melyen megismerkedtünk a kapott
eszközökkel. A résztvevők elsajátíthatták az azok működtetésé-

hez szükséges alapismereteket. Második alkalommal egy hét
múlva találkoztak az érdeklődők, s további hasznos ötleteket, tip-
peket osztottak meg egymással a foglalkozáson elhangzottakon
túl. 

Az eszközöket nem csak oktatási célból használhatjuk, a tele-
ház szolgáltatásai a Könyvtár nyitvatartási idejében bárki számá-
ra hozzáférhetők, így lehetőség van továbbra is a számítógépek,
az Internet használatára, szórakozás vagy akár tanulás céljából,
faxküldemények továbbítására, fénymásolásra, szkennelésre. 

A soron következő programokról a szokásos módon tájékoztat-
juk a lakosságot – a postaládákba helyezett szórólapokon és a te-
lepülés Facebook oldalain is egyaránt. 

Szeretettel várok minden kedves látogatót, érdeklődőt!    
-KOK-

DJP Pont

Jó hangulatú klubfoglalkozás a DJP Ponton

Közvetlenül a falunapot követő héten a szülőkkel összefogva,
nyári napközit tartottunk a Kultúrházban. A napközi lényege, hogy
reggel 8:00 órától délután 16:00 óráig színes programokkal, napi
háromszori étkezéssel és felügyelet biztosításával fogadtuk a ra-
poskai gyerekeket. A hat éven aluli gyermekek esetében szülői fel-
ügyelet mellett lehetett részt venni a programokon. Az étkezéshez

szánt alapanyagokat részben felajánlásokból, részben közösen fi-
nanszírozva szereztük be, és a szuper szünidei menza elkészítésé-
ben minden nap Farkas Antalné Teri és Szentgyörgyi Ferencné
Panni néni serénykedett és alkotott olyan menüt, amivel mondhat-
juk, hogy sikerült kicsit kényeztetni a vendégül látott gyerekeket.
A kiszolgálásban és főzésben segítségünkre volt még Ángyánné
Kiss Katalin, Nagy Sándorné Ildi, Süketesné Fehérvári Beáta,
Kozma-Bognár Nikolett és Rudolf Mária anyukák is.  A gyere-
keknek izgalmas és sokféle programot állítottunk össze, volt moz-
gás, kultúra, zene, játék, kézműves foglalkozás is, minden napra
valami más. Amikor az időjárás engedte kinti programokon ját-
szottunk, rossz idő esetén pedig a játszószobában és a Kultúrház
nagytermében kötöttük le a gyerekek érdeklődését, kavicsfestés-
sel, agyagozással, mozizással, babázással. Nagyon jól sikerült az
Indián nap, amikor a napközisek átváltoztak indiánokká, sátrat
vertek, vetélkedőkön vettek részt és a nap végén álomcsapdát ké-
szítettek ügyes anyukák segítségével. Utolsó nap túráztunk egyet
a Szent György-hegyre, ahol szórakozásképpen felelevenítettünk
egy régi játékot, a számháborút.

A gyerekek visszajelzései alapján a napközi nagyon jó ötlet volt,
szomorúan vették tudomásul, hogy csak egy hetes volt. Külön
öröm volt az, hogy a táborban huszonöt gyerek vet részt, s ez a lét-
szám azt mutatja, hogy Raposkán érdemes a fiataloknak ilyen le-
hetőségeket teremteni. Jövőre tervezzük hasonló program megva-
lósítását. -KOK-

Nyári napközi

A két tiszteletbeli indián nagymama: Fürge Fakanál és
Dagasztó Ököl – Szünidei menza csendes percei –

Számháború a Szent György-hegyen – Indiánverseny
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Egyszer egy kis csapat mit gondolt magában, elindult Diszelbe
a szüreti felvonulásra! Miután a Lesencéktől a Balatonig szüreti
fesztivál az idén elmaradt, a raposkai felvonulni vágyók úgy hatá-
roztak, hogy pótolják a szívükben és a naptárjukban keletkezett
űrt. Több lehetőség is kínálta magát a környéken, mi mégis
Diszelt választottuk. Raposka már több alkalommal is bemutatko-
zott egy-egy műsorszámmal, de a felvonuláson még nem vettünk
részt. Ez volt az első, de bizonyára nem az utolsó! Öröm volt néz-
ni és megtapasztalni, hogy mennyire nagy hagyománya van ott a
szüretnek. Jól éreztük magunkat, bár még soha nem láttuk ilyen
hosszúnak ezeket az utcákat! Persze mindez köszönhető a sok lel-
kes ottani lakónak, akik borral, pálinkával és pogácsával kínáltak
minket! 

Már délelőtt 10 órakor elkezdtük a ráhangolódást a traktordí-
szítéssel. Volt, aki festő, lufifújó vagy ragasztó tudományával já-
rult hozzá a sikerhez! Bizton állíthatom, hogy a miénk volt az
egyik legdíszesebb traki. Ezúton szeretnénk megköszönni
Borbély Balázsnak, hogy évek óta összehozza a bandát és bevál-
lalja a szállítást, valamint Gilvesy Robertnek, aki rendelkezé-
sünkre bocsátotta a traktort és a pótkocsit. - Rudolf Mária -

Szüreti fesztivál Diszelben

2018. augusztus 4-én meglátogattuk kedves szomszédainkat a
Szent György-hegy túloldalán. A kisapáti falunapon a Raposkai
Táncoslábúak Klubja ismét bemutatta jókedvű country egyvele-
gét. A falunapon a raposkai focicsapat is képviselte településün-
ket. -KOK-

Kisapáti falunap

Megemlékezés Szent István király szobránál 
2018. augusztus 20-án

Elindult a raposkai csapat a diszeli szüreti felvonulásra

2018. augusztus 12-én, a XV. Badacsonyi Szürkebarát és
Magyar Szürkemarha ünnepen, mely Badacsonytördemicen ke-
rült megrendezésre, ahol kitűnő gulyást főzött Raposka csapata.
Az ötletgazda és a szervező Fórika László volt, Czilli Gyula vál-
lalta Barkáné Magdival a főzést. Lelkes segítők is akadtak Laci
rokonai és Riba Tibor személyében. Az előkészületek hetekkel
előtte elindultak, a placc lefoglalása, a program megtervezése…

A rendezvény vasárnap 9 órakor vidám felvonulással kezdődött
a Római úton, majd regisztrációt követően az induló versenyzők
átvették a kiváló minőségű 5 kg előre porciózott szürkemarha
húst. Indulhatott a főzés! Népes kis asztaltársaság gyűlt a bográ-
csunk köré: Linter Martin, Hoffman Szilviék, Szíjártó család,
Forika család, Ángyán család, Bittman Andrea és családja.  A ren-
dezvényről elmondható, hogy évről évre népesebb tömeg látogat-
ja. Idén több, mint 50 csoport nevezett a versenyre, többen közü-
lük az ország egész területéről évek óta visszajárnak. 

A Faluház udvara benépesült, kézműves termékeket lehetett vá-
sárolni az édességtől elkezdve ékszereken, sapkákon keresztül.
Minden csapatnak 20 tányér gulyást kellett biztosítania a prog-
ramra érkező vendégek részére. A színpadon közben fellépett töb-
bek között Szarka Gyula (Ghymes együttes). A kavicsos parkoló-
ban pónikon lehetett lovagolni, melyet Luca ki is használt.
Nagyon jól éreztük magunkat, a raposkai csapat ezüst minősítés-
sel és rengeteg élménnyel tért haza a versenyről, ahová jövőre is
szívesen mennek, mert ezt az élményt nem lehet kihagyni! 

- Karácsonyi Alíz -

Marhajó pörköltet főztek 
a raposkaiak

Badacsonytördemicen

Második lett a raposkai csapat – Gratulálunk!
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2018. augusztus 11-én Hegymagason jártunk a Lőrinc-napi ha-
lászléfőző versenyen. A 17(!) csapatból három raposkai is indult
az I. helyezésért, de leginkább a finom halászlé kedvéért, és ha-
talmas örömünkre, és büszkeségünkre Hoffman Szilvia mennyei
ízű és kinézetű hallevese ízlett a legjobban a zsűritagoknak!
Ezúton is szeretettel gratulálunk! Az est további részében a
Raposkai Táncoslábúak bemutatták a jól begyakorolt country tán-
cot és remek hangulatot vittek magukkal ismét Hegymagasra is.
Este a Rio együttes zenéjére rophatták a résztvevők a táncot. 

-KOK-

Halászléfőző verseny

2018. szeptember 29-én – Mihály napon - rendezett egészség-
napot Raposka Község Önkormányzata, melynek keretében a la-
kosságnak lehetősége nyílt ingyenes egészségügyi szűréseken,
egészségmegőrzéssel kapcsolatos tájékoztatókon részt venni. Az
egészséges életmódhoz hozzátartozik az egészséges étkezés, s eb-
ben a témakörben hallgattunk előadást Szarka Zsófitól, akit a
Tapolca Televízióból ismerünk, a Zsófi főzőbirodalma című heti
főzőműsorból. Zsófinak több fórumon jelennek meg írásai, cikkei
– gasztrobloggerkedik és nyilvános szerepléseket is vállal. A kö-
zönségtalálkozón ezekről a munkáiról is mesélt, valamint hozott
recepteket, tippeket, ötleteket a témában, és kedves közvetlen
hangnemben – a jó időre való tekintettel - a Könyvtár épülete előtt
mutatott be egy pár hasznos praktikát az érdeklődőknek. Az elő-
adás során bárki kérdezhetett, és Zsófi három meglepetés vendé-
get is maga mellé hívott – akikkel az egészséges ételekről váltott
eszmecserét. Első vendége Bolla Albert polgármester úr volt, aki
szívesen beszélt egyik kedvenc hobbijáról, ami nem más, mint a
főzőcskézés. A hitelesség kedvéért Zsófi második beszélgető part-
nere Dr. Karasszon Diána háziorvos volt, aki további hasznos ta-
nácsokkal és egészség megőrzéssel kapcsolatos információkkal
látta el a közönséget. Harmadjára Hoffman Szilviát, a raposkai fa-
luközösség lelkét, a programokban mindig aktívan közreműködő
képviselőt hívta maga mellé Zsófi, akivel közben a közönséggel
együtt jó hangulatban, játékos kvíz formájában beszélgetett, s
közben az asztalnál serényen tett-vett.

A sürgés-forgás eredménye egy kisebb adag kóstoló lett, mely-
nek pillanatok alatt hűlt helyét találtuk. A rendezvény meghívójá-
ban a lakosságot házi bolhapiac megtartására invitáltuk, azonban
csekély számú érdeklődés mutatkozott a csereberére, csupán pár
család érkezett a háztartásban feleslegessé vált, de még jó állapo-
tú portékákkal. Egészséges életmódról tartott előadást az LR né-
metországi cégtől érkezett szakértő is, aki termékmintákkal és egy
interaktív prezentációval is készült ebből az alkalomból.
Mindeközben a rendelőben a tapolcai Egészségfejlesztési Iroda
munkatársai fogadták a különböző szűrésekre érkezőket.
Cukorvizsgálatot, koleszterin szűrést és a 40 év feletti férfiak ese-
tében prosztatarák szűrést végeztek, illetve egészségügyi tanácso-
kat, tippeket osztottak meg az érdeklődőkkel. Köszönjük még
egyszer, hogy megtiszteltek bennünket aktív jelenlétükkel. A dél-
utáni programok koraeste befejeződtek, s este kilenc órától kez-
detét vette a Mihály napi búcsúi bál, melyre idén a Blackjack Duó
zenekart hívtuk meg, akik nosztalgikus, retro muzsikával szóra-
koztatták a megjelent vendégeket. A belépés díjtalan volt, az este
folyamán szinte minden zenei stílusban kerültek elő régi gyöngy-
szemek, amelyekre hajnali két óráig rophatták a táncot.       -KOK-

Fő az egészség! – Mihály napi
program Raposkán

A nyertes halászlé és készítője

Szarka Zsófi és beszélgetőpartnerei

GYÁSZHÍR

CZANKA RUDOLF

Élt 68 évet.

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet. 

Csak az hal meg, kit felednek, 
Örökké él, kit igazán szeretnek.” 

/Kosztolányi Dezső/



Megfejtésben a raposkai Szent Mihály-napon Szarka
Zsófi látványfőző műsorának vendégei.
Vízszintes: 1. Vendég neve; 14. konyhai főzőeszköz ösz-
szefoglaló neve; 15. tisztességtudás (régies); 16. azonos
mshg,; 17. fémből készült kínáló; 19. ... Lajos mesemon-
dó; 20. asztácium vegyjele; 22. Kiscsillag együttes zené-
je; 24. fehérre festett fal jelzője; 26. Vendég neve; 29. in-
dulatszó; 30. rostnövény; 31. kémiai elem; 32. indíték;
34. Bibliai alak, Ulán fia; 36. levéltávirat; 37. koros; 39.
Rohan az …. (Koncz Zsuzsa); 40. Észtország neve saját

nyelvén; 43. cirkónium vegyjele; 45. Vendég neve.

Függőleges: 1. török húsétel; 2. átnyújt; 3. egykor; 4.
halfajta; 5. SY; 6. ének külön előadása; 7. muzsikál; 8.
helyhatározó szó; 9. drogot áruló; 10. orosz repülőgép
fajta; 11. dühében tomboló; 12. ….. est omen; 13. USA-
ban élő keresztény közösség; 18. ima végét jelző szó; 21.
spanyol város; 23. lantál vegyjele; 25. köhögéscsillapító
szirup; 27. késsel megöl; 28. ilyen tánc is van; 33. ke-
mény anyag; 34. Bosznia Hercegovina autójele; 35. ta-

gadószó; 36. LTN; 37. azonos mgh.; 38. felemelt zenei
hang; 41. SA; 42. Új-Zéland autójele; 44. nyomatékosító
szó.

Beküldendő a vizszintes 1; 26; 45. sz. sorok megfejtése
a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre, vagy
ugyanott személyesen is leadható. Beküldési határidő:
2018. december 31. Nyertes díja: ajándékcsomag.
Előző rejtvény nyertese: Tóth Józsefné, Raposka.
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:
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: 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 napokon: 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, 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. 
Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644
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Raposka Község Önkormányzata feleslegessé vált eszköze-
it eladásra meghirdeti a lakosság körében.

Eladóvá vált: 1) pótkocsi
2) traktor után vontatható henger
3) TZ14K kistraktor alváz (alkatrésznek)

Az eszközök hétköznap 8:00-től 14:00 óráig megtekinthe-
tők, Horváth Norbert falugondnok jelenlétében.

Elérhetősége: +36-20-256-5443
A vételi ajánlatokat zárt borítékban az önkormányzat cí-

mére, legkésőbb 2018. november 15-ig kérjük eljuttatni,
vagy személyesen a Kultúrházban leadni.  Az ajánlatokat
anonim módon, tehát a nevüket csakis a borítékban találha-
tó ajánlaton tüntessék fel. Az ajánlatok kiválasztásának
szempontja: a legmagasabb összegű ajánlat.

Hirdetmény


