
Újságunk 2011. II. negyedévi számának kezdõ gondolataként nagy
szeretettel köszöntöm valamennyi olvasónkat.

Tájékoztatásul jelzem az olvasók felé, hogy a híranyag összeállításának
idõszakában melegrekordok dõltek meg az országban és környezetünkben.
Kérem, hogy mindannyian tartsuk be az ilyenkor ajánlott óvintézkedéseket.

A II. negyedévben a képviselõtestület egy alkalommal rendes, egyszer
közös, míg háromszor rendkívüli testületi ülést tartott. A napirendek tár-
gyalása kapcsán foglalkoztunk a 2010. évi költségvetési rendelet
módosításával, a 2010. évi költségvetés teljesítésérõl szóló beszámoló,
valamint a zárszámadási rendelet tervezet elfogadásával, a Szervezeti-, és
Mûködési Szabályzat felülvizsgálatával és szükséges módosításával,
valamint az önkormányzat 2010-2014 évig szóló gazdasági programjának
megtárgyalásával és elfogadásával.

Az elõzõeken túl számos különbözõ társulásainkból adódó napirendi
pontok kerültek terítékre, melyekhez a szükséges döntéseket meghoztuk. 

Foglalkoztunk még a napi munkákat érintõ különbözõ témák
megbeszélésével, és a velük kapcsolatos feladatok meghatározásával (falu
virágosítása, nyári gyermektábor, pályázati lehetõségek, Ebenheimi kiu-
tazás stb).

A negyedévet illetõen több jelentõs rendezvényen képviseltem
településünket, így a Helyi Védelmi Bizottsági ülésen, a veszprémi Utazás
2011 kiállításon, pedagógusnapi ünnepségen,
önkormányzatok jövõjét érintõ tanácskozáson,
kistérségi köztisztviselõi napon, a pol-
gármesterek borversenyén, és a Tapolcai
Önkéntes Tûzoltó Egyesület közgyûlésén.

Elõzõ számunkban jeleztem a tisztelt olvasó
felé, hogy a Veszprém Megyei Bíróság másod-
fokon tárgyalja az immár 5 éve húzódó
"lucernás" házhelyek ügyét. A megszületett
döntés értelmében a másodfokú bíróság az
elsõfokú döntést nem változtatta meg, tehát az
önkormányzat a pert megnyerte, így

hamarosan hozzájuthat az érintett tulajdonosok által vitatott területekhez, és
elkezdõdhet az új házhelyek kialakításával kapcsolatos érdemi munka.

A közelmúltban megtörtént a Falugondnoki Szolgálat átfogó ellenõrzése
a felettes hatóság részérõl. Az építõ jellegû ellenõrzés során megállapított
adminisztratív hiányosságok rövid idõn belül megszüntetésre kerültek. A
falugondnok továbbra is végzi a településen a megszokott feladatokat.

Rendezvényeinkre rátérve: 
Sikeresen zárult a XIX. Szent György-hegyi Napok rendezvénysorozata.

A szombati borúton több mint 100 fõ vett részt. Az erdélyi Székelykálról 8
fõs küldöttség látogatott Raposkára, akik a település vendégei voltak. E
gondolatoknál szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik a fenti
program elõkészítésében, a vendégek elszállásolásában, étkeztetésében és
kísérésében közremûködtek.

Anyák-napi ünnepségünk is méltó módon került megtartásra, mely alka-
lommal köszönöm a mûsort felkészítõ, és szereplést vállalók munkáját.

A rendezvényeken túl a konkrét munkákat illetõen átfestésre került a falu
beköszöntõ tábla, és a kultúrház lábazata. Felkészítés után sikeres mûszaki
vizsgát tett a TZ-4K kistraktor és a pótkocsi. Megtörténtek a szükséges
fûnyírások. A közterületeken lévõ virágok beültetésre kerültek, melyek
ápolása, öntözése az utóbbi idõben sok feladatot ad az 1 fõ 8 órás dolgozó-
nak, aki az elõzõek mellett szorgalmasan végzi az egyéb napi teendõket is.

Tisztelt Raposkai Polgárok, tisztelt
Olvasó!

A 2011. II. negyedév híranyagát lezárva
szeretném felhívni figyelmüket a július 30.-án
tartandó "Bazaltorgona" falu,- és gyermeknapi
rendezvényünkre, melynek meghívója és pro-
gramja hamarosan eljut Önökhöz. 

Segítsék a rendezvény lebonyolítását, minél
többen vegyenek azon részt, ünnepeljünk és
szórakozzunk együtt.

Tisztelettel: Bolla Albert 
polgármester
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Önkormányzati Hírek

Megérkezett a raposkai gólya

Szent György-hegy Hegyközsége, a Szent György-hegyért Alapítvány és
a Szent György-hegy Önkormányzatai (Hegymagas, Kisapáti, Raposka és
Tapolca) 2011. április 27- május 1. között megrendezte a XIX. Szent Györ-
gy-hegyi napokat. Az idei évben Raposka község vendégei az Erdélyi
testvértelepülésrõl, Székelykálról érkeztek.

A program április 27-én kezdõdött, a rendezvényt Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ Veszprém Megye Közgyûlésének elnöke nyitotta
meg a Nyári Pincénél. Már ezen a napon kezdõdtek a szakmai programok,
mely pénteken a konferenciával zárult. Itt került sor a az aranyérmes borok
bemutatására. Raposkáról az Újvári Családi Szõlõbirtok borai kettõ arany-
at, és egy ezüstérmet nyert. Gratulálunk!

A szombati napon történt meg a borutak bejárása. Raposkáról a Szent
Mihály Borúton vettek részt az érdeklõdõk. A bortúra érintette a Szent
György Kutat, Gyurácz Lajos, Újvári Családi Szõlõbirtok, Hosszú István,
Bolla Albert, Varga József, Kardos Károly, Szászi Endre pincészetét. 

A résztvevõk végül kora délután a Szent György Pincénél fogyaszthatták
el ebédjüket. A találkozó házigazdája Kiss István volt.

Vasárnap a rendezvény zárónapján a Lengyel kápolnához vonultak fel a
huszárok, borlovagrendek, táncosok, vendégek, és természetesen az érdek-
lõdõ raposkai lakosság és meghívott vendégeink. Ekkor került sor a
Szabadtéri szentmisére a borverseny eredmény hirdetésére,  a borszen-
telésre és kenyéráldásra.  Petrétei Krisztina

Szent György-hegyi Napok

Az elsõ állomás a Szent Mihály Borút résztvevõivel
Szent György-hegyi Napokon a Kultúrháznál Székelykáli

vendégeinkkel



Van nõnap, van költészet napja, van fák napja, s 1970. április huszonket-
tedike óta van Föld napja is. Egy amerikai egyetemista hívta fel a figyelmet
arra, hogy mekkora veszélyben van a Föld, ahol élünk. A felhívás a világ
minden országában elérte célját, mert különbözõ környezetvédõ csoportok
alakultak, akik igyekeztek rávilágítani arra a tényre, hogy a Föld haldoklik,
és ezért sajnos mi emberek vagyunk a felelõsek! 

1990-ben Magyarországon is létrehozták a Föld Napja Alapítványt.
Tevékenységükkel felhívják a városok, falvak iskoláinak, óvodáinak a
figyelmét a környezet védelmének fontosságára, vetélkedõket, rajzpályáza-

tokat hirdetnek, valamint település-és közúttakarítást szerveznek. A Magyar
Közút Nonprofit Zrt. hetedik alkalommal rendezte meg az országos szemét-
szedési akcióját a Föld napjára. Ennek keretében az idei évben Raposka
fiataljai is csatlakoztak ehhez a megmozduláshoz. A szükséges
védõeszközöket a Közútkezelõ Kht. biztosította a lelkes csapatnak. A
raposkai önkéntesek reggel kilenc órakor indultak el két irányba. A csapat
egyik fele a Szent György-hegy irányába, míg a másik fele a vasútállomás
felé kezdte el tisztítani a környezetet. Szomorúan tapasztaltuk, hogy
hihetetlen mennyiségû szemetet gyûjtöttünk össze! Megdöbbentõ, hogy
nagyon sok embernek ismeretlen fogalom a környezetvédelem.

A fárasztó nap után a csapat jutalma egy közös szalonnasütés volt, ter-
mészetesen figyelve minden környezetvédelmi szempontra is. Köszönet
minden résztvevõnek az önkéntes munkájáért. A Föld napi akcióban a
következõk vettek részt településünkrõl: Nagy Sándorné, Nagy Szabolcs,
Nagy Sándor, Nagy Renáta, Linter Martin, Barka Ernõ, Hoffman Szilvia,
Horváth Eszter, Simon Ágnes, Szabó László, Dénes Gergõ, Petrétei Kriszti-
na.                                                                                                          P.K.
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A húsvétot megelõzõ szombaton ismét megrendezésre került a népi
játékokat felelevenítõ hagyományõrzés, amire Petrétei Krisztina kultúro-
sunk hívta a játszani vágyó gyerekeket. A versenyen 12 gyerek mérte össze
az ügyességét. A játék kezdetén minden gyerek 3db fõtt tojást kapott és
azokkal versenyzett.

Az elsõ feladat során  kanálba helyezték a tojást, és azzal futottak, majd
tojásgurítás volt, aztán  tojás dobálás pénzérmével, majd versenyfutás és a
végén az gyõzött, akinek a tojásütközetben egészben maradt a tojása. A
végén minden versenyzõ gyerek szivárványos fõtt tojást és csokinyuszit
kapott. A vetélkedõ ideje alatt érkeztek meg a finn vendégeink, akik lelke-
sen szurkoltak a gyerekeknek, rácsodálkoztak a magyar népi hagy-
ományokra és a gyerekeknek õk is ajándékkal kedveskedtek.

Szeretném, ha minden évben folytatódna ez a hagyomány.
Szalókyné Szollár Katalin

Húsvéti verseny

Gyerekek verseny közben

Szép,  és izgalmas hagyományt keltettünk újra életre április 29-én. A bal-
lagások miatt egy nappal elõrehozott májusfaállítás ugyan a kis létszám
miatt majdnem kudarcot vallott, de egy kis gépi segítséggel, illetve székely-
káli barátaink közremûködésével sikeresen a helyére emeltük a fát. Azért
írom, hogy mi, mert bár a falu hölgy lakóinak azért kellett volna tövig rág-
nia a körmét, hogy vajon ki kap májusfát az ablaka alá, az idén úgy alakult,
hogy nélkülünk a néhány fiú nem végzett volna. Egy kis lelkes lány csapat
fonta a koszorút és szurkolt a fiúknak illetve a traktornak.

A Májusfa felvétel elõtt úgy gondoltuk, ha már "felállítani" nem is,
legalább kitáncolni majd annál többen akarják a fát, de tévedtünk. Kicsit
ugyan nagyobb számban (körülbelül tizenöten) gyûltünk össze a
kiemeléskor, de így is gépi segítséget kellett kérnünk. Aki nem jött el egyik
programra sem, bánhatja, mert jó buli volt. Finom pörköltet ettünk és jót
beszélgettünk. Remélem jövõre nagyobb lesz az érdeklõdés, mert ha nem,
sajnos be kell látnunk, hogy ez a hagyomány is a feledés homályába vész.
Vannak dolgok, amiket nem szabad hagynunk, hogy veszendõbe menjenek.
EZ IS OLYAN!  Rudolf Mária

Májusfaállítás és kitáncolás

Tánc a Májusfa körül

Föld napja

A tavasz talán egyik legszebb ünnepe az anyák napja. Minden ember
életében a legmeghatározóbb dolog az anyai szeretet. Õ hoz minket világra,
az õ karjában találjuk meg a biztonságot, óvja, védi minden lépésünket, tanít

arra, hogyan álljuk meg helyünket nélküle is a világban. Mégis egész
életünkben szükségünk van rá, hogy mellettünk legyen. Amikor mi is szü-
lõvé válunk, akkor sem szûnik meg bennünk az anyai szeretet igénye. Mi
megpróbálunk visszaadni minden szépet és jót neki, amit egész életünkben
tõle kapunk, de rájövünk, hogy nem lehet. Ez az  ünnepnap segít abban, hogy
még egyszer elmondhassuk, mennyire hálásak vagyunk az édesanyáknak.

Raposka kulturális életébõl kimaradhatatlan az édesanyák és nagymamák
köszöntése. Már hetekkel anyák napja elõtt készülnek a gyerekek ked-
veskedõ mûsorral. Verset, éneket, táncot tanulnak be, színdarabot próbál-
nak. Kicsiny falunkban sok kisgyerek izgatottan várja, hogy az édesanyját,
nagymamáját május elsõ vasárnapján köszönthesse. Az idén is sokan szere-
peltek, sok édesanya szemében örömkönnyek jelenhettek meg, amikor
gyermekét ünneplõben láthatta szavalni, énekelni, táncolni.

Az ünnepség Bolla Albert polgármester úr köszöntõjével vette kezdetét.
Dénes Gergõ Hálaadás címû versével, a picik pedig néhány megható sorral
fejezték ki édesanyjuk, nagymamájuk iránti szeretetüket. Rudolf Mária, aki
maga is megtapasztalhatta közel egy éve, hogy milyen gondoskodó éde-
sanyának lenni, az életbõl merített történettel igazolta az anyai türelem,
megértés, aggodalom fontosságát. Két színdarab is tarkította mûsorunkat.
Az egyikben a gyerekek bemutatták, hogyan várják és ünneplik az anyák
napját. A másik színdarab, melyben a kis "színész szülõk" azon gondolkod-

Anyák napja

Anyukákat, nagymamákat köszöntõ gyerekek



Idén elõször szervezett az Önkormányzat kirándulást az Õrségbe, a
XXXI. Õrségi vásár megtekintésére. Bevallom õszintén, elõször meg kellett
néznem a térképen, hogy hol is van ez a bizonyos Õrség. Mint kiderült,
nincs is tõlünk olyan messze, Vas megyében található, Magyarország leg-
nyugatibb csücske, a Mura vidéke. Nevét onnan kapta, hogy az Árpád kor-
ban a honfoglaló magyarok az ismétlõdõ német betörések miatt a nyugati
kapu védelmére õrállókat telepítettek erre a területre.

A falugondnoki autóval utazott a jelentkezõk kis csapata július 25-én,
szombat reggel Õriszentpéterre, az Õrség központi településére, ahol az
õrségi vásárt megrendezték.

A vásár hihetetlenül színes forgatagában rengeteg kézmûves, fazekas,
keramikus, üvegmûves, fafaragó, a népmûvészt mindenféle mestere kínálta
szebbnél szebb portékáját, és aki esetleg megéhezett, talált magának min-
denféle finomságot. A különféle ízû termelõi mézek, juh és kecskesajtok,
mangalica szalonnák, lókolbászok, ízletes tepertõk, medvehagymás lepény,
kemencében sült kenyérlángosok csábították a megéhezett érdeklõdõket.

A vásár kínálatát persze a társaság hölgy tagjai élvezték leginkább, szinte
minden árusnál aprólékosan megcsodáltuk a szép portékákat, csodálatosan

nak, kire is ütött ez a gyerek, komoly gondolatokat rejt magában. Miközben
mosolygunk a vidám jeleneteken, tudjuk, hogy ami itt csak egy játék, a
valóságban tényleg megtörténik. Kocsor Péter igazi tinédzser tehetségével
játszotta el egy tizenéves "sanyargató" életét.

Elmaradhatatlan a zene és a tánc falunk életébõl, ezen a napon is szerepet
kapott. Linter Violettának köszönhetõen a gyerekek ügyesen betanultak egy
modern táncot. Raposka tehetséges fiataljai, a Country klub tagjai, most is
elkápráztatták a közönséget. Végül két dalt halhatott a közönség: Nagyné
Pajter Ildikó énekelte el az Emberek együttestõl a Mama c. számot, majd a
gyerekek közösen énekelték a Gyermek volt minden óriás c. dalt. 

S hogy a szeretet jelképe se maradjon el, minden gyermek egy szál rózsá-
val köszönhette meg édesanyjának, nagymamájának a gondoskodását. 

E kedves mûsor szereplõinek ezúton is köszönetet mondunk: Nagy Sán-
dorné, Dénes Gergõ, Rudolf Mária, Nagy Renáta, Barka Ernõ, Linter Martin,
Nagy Szabolcs, Nagy Sándor, Nagy Renáta, Szalóky Balázs, Szalóky Eszter,
Halász Rebeka, Halász Réka, Kocsor Péter, Kocsor Valentina, Illés Klaudia,
Forika Boglárka, Bakos Boglárka, Zubor Máté, Süketes János, Süketes
Miklós, Kovács Kíra, Kovács Lili, Kovács Vica. Zuborné Ráduly Renáta
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Az idén elsõ alkalommal június 20-24. között került megrendezésre -
hagyományteremtõ célzattal- az elsõ napközis tábor Raposkán. A tábor elsõ
turnusán öt gyermek vett részt.  A gyerekek minden nap közös reggelivel
indították a napot a Kultúrházunkban. A délelõtt a kellemes nyári melegben
a fák alatt zajlott. A pályán kosaraztunk, vagy éppen fociztak a fiúk a
lányokkal, mikor mihez volt kedvük. Nagy sikert aratott a társasjátékozás is.

A közös ebédelés után a déli melegben mindig volt egy kis szieszta is.
Ilyenkor, ha a technika ördöge engedte, megnéztünk egy filmet a nagy
kivetítõn, vagy kézmûves foglalkozást tartottunk. Az egyik délután Láng
Júlia jött el a gyerekekhez mesélni az afrikai élményeirõl. Sokat meg-
tudtunk tõle, hogy Afrikában mivel játszanak a gyerekek, milyen évszakok
vannak, mit esznek, elmondta, hogy miért érdekelte õt ez a különleges világ,
mik a szépségei az afrikai életnek, bemutatta a világ legrégibb emberi lakhe-
lyét. A gyerekek kíváncsian hallgatták az élménybeszámolót. Afrika kapc-
sán mindenkinek elsõre a betegségek, a vadállatok, a háborúk, éhínségek jut
eszébe. Úgy érzem, hogy e délután követõen már egy sokkal színesebb,
boldogabb világkép fogalmazódik meg bennük e földrész hallatán. 

A tábor utolsó napján került sor a várva várt kirándulásra, melyet a falu-
gondnoki busszal tettünk meg. Az úti cél Sobri Jóska kalandparkja volt
Kislõdön. A parkban volt minden, ami egy gyermek számára különleges és
élvezetes. Így a raposkai gyerekeknek is feledhetetlen élményt nyújtott a
program. A hófánkon igazi izgalom volt a száguldás Szabolcsnak és a töb-
bieknek. S hogyan lehetséges a hó kánikulában? Igen lehetséges, ráadásul
úgy, hogy a szánkót gumiteknõhöz hasonlító fánkok helyettesítik! Máté egy
egész vonatszerelvényt vezetett, és persze a Torna patak- medri betyár
raftingot sem hagyta ki Rebeka, Réka és Sanci sem. Sobri Jóska pedig ret-
tegne a mi Valentinánktól, aki a célba lövésnél tízbõl kilenc lufit szétlõtt!
Persze a verseny sem maradhatott ki ezen a napon a fiúk és a lányok között.
A tavon két tutajjal lehetett megközelíteni a Kincses- szigetet. Igazi
versenyhangulat alakult ki a gyerekek között.  Szerencsére mind a két tutaj
utasai szárazon, borulásmentesen partot értek. Bár kincs nélkül, de
élményekben gazdagon, fáradtan tértünk haza kis falunkba. Köszönöm Bor-
bély Balázs falugondnoknak, és Nagy Sándorné segítségét, melyet a tábor
ideje alatt nyújtottak. Petrétei Krisztina

Nyári tábor havazással és elefántokkal
Az ünnepelt nagymamák, anyukák

Élménybeszámoló Afrikáról Láng Júlia közremûködésével

Csapatmunka a Napközi táborban

Õrség, Vadása-tó

Õrségi kirándulás



hímzett népviseleti ruhákat próbáltunk fel, megkóstoltuk az ízletes cse-
megéket.

Már délutánba hajlott az idõ, mire a szállásunkra mentünk. A közeli
Vadása-tónál lévõ kempingben béreltünk ki két faházat, hogy ott töltsük el
az éjszakát. Délután körülsétáltuk a tavat, melyben még fürödni is lehetett.
Nagyon kellemes pihenõhely volt ez az erdõkkel körül ölelt kis tavacska.

Estére még visszamentünk a vásárba, az esti programok, koncertek
megtekintésére, és lefekvés elõtt még közösen beszélgettünk az otthonos kis
faházban.

Másnap reggel csöpörgõ esõre ébredtünk, és félõ volt, hogy az egész nap
ilyen szomorkás lesz, de mire újra visszaértünk Õriszentpéterre, már
kiderült az idõ.

Mindenki megvette az elõzõ napon kinézett vásárfiát, és elindultunk
Magyarszombatfa felé. Eredetileg vasárnapra azt terveztük, hogy a
Csömödéri kisvasúttal beutazzuk a környéket, de sajnos a kisvasút ezen a
napon nem közlekedett. Így más érdekesség után kellet néznünk.

Magyarszombatfa a fazekasokról híres. Ezen a területen lehetett olyan

agyagot kitermelni, amely korongozáshoz alkalmas volt, így évszázadokon
keresztül hagyománnyá vált itt a fazekas mesterség, mely apáról fiúra szállt.
A faluban szinte minden ház elõtt cégtábla hirdeti, hogy a házban fazekas
lakik. Egy idõsebb mester invitált be minket a saját mûhelyébe, ahol már 40
éve készít szebbnél-szebb agyagedényeket, tányérokat, tálakat, kancsókat,
különféle virágtartókat. A szemünk láttára készített hihetetlen ügyességgel
egy formátlan agyaggombócból csibeitatót és közben mesélt. Valamikor
ezen a vidéken több mint 100 fazekas lakott, de mára már csak pár tízen
maradtak, akik még õrzik ennek a régi szép mesterségnek a hagyományait.
Nekünk is lehetõségünk volt kipróbálni a korongozást. A legbátrabb Rudolf
Marcsi volt. Elõször úgy tûnt, hogy az agyaggombóc szép kis tányérkává
kezd alakulni az ügyes kezei alatt, de amikor a csibeitató formát próbálta
kialakítani, az edényke oldala elvékonyodott és összeesett. Bármilyen kön-
nyûnek is látszott a mester kezei által az agyag formázása, bizony meg-
tudtuk, hogy hosszú hónapok kellenek, mire egyáltalán az kiderül, hogy
alkalmas-e valaki a fazekas mesterség elsajátítására.

A bemutató után bevásároltunk mindenféle agyagedényekbõl, és
élményekkel, ajándékokkal megrakottan térhettünk haza.

Igaz, korábban nem is tudtam, hogy hol található az Õrség, de
örülök, hogy eljutottam oda, és láthattam kicsi hazánk egy régi hagy-
ományokat õrzõ, érintetlen erdõségekben gazdag, csodálatos táját!      

Hoffman Szilvia

Bolla Albert polgármester fogadóórája: csütörtök 10-12 óráig
Tel: 06-30/677-98-44, Honlap: www.raposka.hu

Körjegyzõség: Tapolca, Zrínyi u.7. Tel: 87/510-335
Ügyfélfogadás: hétfõn és pénteken 8-12 óráig, szerdán 8-12 és 13-15 óráig,
csütörtökön Raposkán: 8-12 óráig.
Pénztári napok: kedd és péntek 9-12 óráig.
Borbély Balázs falugondnok tel: 06-20/342-9696
Hivatalsegéd: Hoffman Ferencné tel: 06-30/298-9990
Petrétei Krisztina kultúros tel:06-30/311-5750
Teleház: tel: 87/510-458, nyitva: K-Sz-P: 13-19 óráig; Cs: 10-18 óráig; 

Szo: 13-18 óráig; V-H: szünnap
Polgármesteri iroda tel: 87/413-566
Orvosi rendelés: Dr. Karasszon Diána tel: 06-30/620-3298

Hétfõ: 9.30-11 óráig; csütörtök: 14-15 óráig
Mentõk: 104, 87/410-004; Rendõrség: 107, 87/412-322; Tûzoltóság: 105,
87/510-352
Szabados Béla hegybíró fogadóórája: Tapolca, Kossuth u. 2,

Hétfõ: 8-17 óráig, kedd: 8-12 óráig, péntek:13-17 óráig
Tel./Fax: 87/510245; 06-30/613-3357

Orvosi  ügyelet: Tel.: 87/411-655/ 155-ös mellék
Orvosi ügyelet helye: Tapolca Ady E. u. 1-3.(a kórház udvarán található épület)
Ügyeleti idõ: hétköznap: 16 órától  másnap reggel 8 óráig
Hétvégén, ünnep,-és munkaszüneti napon: 24 órán keresztül 
Gyermekorvosi ügyelet: Tel.: 87/411-655  155-ös mellék
Gyermekorvosi ügyelet helye: Tapolca Ady E. u. 1-3. (a kórház udvarán talál-
ható épület)
Ügyeleti idõ: hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig 
Hétvégén, ünnep,-és munkaszüneti napon: 8.00-12.00 és 16.00-20.00
Járó beteg szakrendelésre idõpontot minden nap 10.00-14.00 óráig lehet kérni
a 87/511-082-es és 87/511-092-es telefonszámon. Ez alól kivétel a fizió- és
mozgásterápia (87/511-093), valamint a gyógytorna (87/511-272).
Felnõtt fogászat: Dr. Szõllõsi Zsolt. Tapolca, Május 1.u. 8. Tel.: 06/87/321-448

Rendelési idõ: hétfõ, kedd: 11-17 óra; szerda: 8-14 óra; csütörtök: 12-18 óra;
péntek: 7-13 óra
Gyermekfogászat: Dr. Csóka Cecília
Tapolca, Alkotmány u.5. Tel.: 06/87/322-042
Rendelési idõ: hétfõ-kedd-szerda-csütörtök: 10-16 óra, péntek: 7-13 óra
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 12.00-17.30 óráig; Kedd: 8.00-
16.00 óráig; Szerda: 8.00-16.00 óráig; Csütörtök: 8.00-13.00 óráig; Péntek:
8.00-11.30 óráig
APEH Tapolcai ügyfélszolgálati hely: 8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 12.
Alaptevékenység: Szolgáltatás Tevékenységek: Adóhivatal (APEH) Telefon:
87/322-683 Fax: 87/322-683 Weboldal: www.apeh.hu

Megjelenik 120 példányban. 
Felelõs kiadó: Bolla Albert

Kiadó: Raposka Község Önkormányzata
Szerkesztette: Petrétei Krisztina

Nyomdai munkák:
Kölcsey Nyomda Kft. 

Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644
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Rejtvény

Fontosabb telefonszámok, elérhetõségek

Vízszintes: 1. féldrágakõ, immunerõsítõ hatású; 13. keszeg jelzõje
a népdalban; 14. … gros (nagyban); 15. támasztó eszköz; 16. vízesés
Amerikában; 18. lám; 19.TT; 20. Ilona becézve; 21. valószínûtlen
esemény; 23. Gazdasági Ellátó Igazgatóság; 25. kenyeret vág; 26.
ritka németül; 28. Nyugat-Afrikai ország; 31. diéta fajta; 32. …. dol-
gozó (egy helyben ülõ munkás); 34. nem onnan; 36. féldrágakõ,
helyreállítja a sav-bázis egyensúlyt; 37. angol iskolaváros.

Függõleges: 1. féldrágakõ, allergia ellen hat; 2. csillagászati
tetõpont; 3. Svájci kanton röv.; 4. rockzenei stílus; 5. csak névbetûirõl
ismert festõ; 6. opel márka; 7. LZ; 8. ABC eleje; 9. svájci eredetû kifli;
10. HNT; 11. IY; 12. féldrágakõ, félelem és érelmeszesedés ellen
hat; 17. Balatoni helységbõl való; 18. ismeretlen ember; 22. mesealak;
23. régi méltóságnév; 24. ezen a napon; 27. svéd síparadicsom; 29.
bizalom valamiben; 30. soha németül; 33. orvos röv.; 35. nógató szó.

Beküldendõ a vízszintes 1; 36; és a függõleges 1; 12; sz. sorok
megfejtése a Teleház 8300 Raposka, Fõ u. 51. sz. alatti címre, vagy
ugyanott személyesen is leadható.
Beküldési határidõ: 2011. szept. 01.
Nyertes díja: ajándékcsomag
Elõzõ rejtvény nyertese: Borbély Balázs
Rejtvényt készítette: Bolla AlbertnéFéldrágakõ nevek a rejtvényben.

Gólyahír!
Örömmel tudatjuk, hogy községünkben járt a gólya.

2011. július 07-én megszületett
Virág Éva és Nagy László gyermeke: Gergõ.

Gratulálunk!


