
Köszöntöm újságunk 2016. III. negyedévi szá-
mának megjelenése alkalmából annak valamennyi
olvasóját.

Az önkormányzat képviselő-testülete a negye-
dév során 1 alkalommal rendes, míg egyszer rend-
kívüli ülést tartott. 3 alkalommal került sor képvi-
selői megbeszélésre (falunap, Lesencéktől a Bala-
tonig Szüreti Fesztivál, ebenheimi utazás). A napi-
rendekben foglalkoztunk a kötelezően megtár-
gyalandó témakörökkel, a működéshez szükséges
döntések meghozatalával, rendeletmódosítással, és
a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosításával, a Helyi Választási Bizottság tagja-
inak és póttagjainak megválasztásával, és a benyúj-
tott települési kérelmek elbírálásával. 

A második negyedévi újságunkban már jelez-
tem, hogy vis maior pályázatot nyújtottunk be a
Belügyminisztérium felé 2016. május 25-én. Az
előző napi, rövid idő alatt lezúdult nagy mennyi-
ségű csapadék komoly károkat okozott több
helyen is hegyi útjainkban.  Örömmel jelezhetem,
hogy a Belügyminisztérium szeptember 22-i dön-
tése értelmében a felmerült költségek finanszíro-
zására 7millió 610ezer Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesítette településünket, amihez
még 10% önerő tevődik hozzá. A közelmúltban tör-
tént Támogatói Okirat kézhezvételét követően elin-
dultak a szükséges adminisztratív folyamatok
(ajánlatkérések vállalkozóktól, majd azt követően
a legjobb ajánlattevő kiválasztása, képviselő-tes-
tületi döntés, szerződéskötés stb).

A konkrét építési munkák az előzőekben ismer-
tetett folyamatok után a kiválasztott vállalkozó és
annak kapacitása, valamint az időjárás függvé-
nyében kezdődhetnek el és valósulhatnak meg, leg-
végső esetben 2017 év tavaszán. A munkák érin-
tik a Szent György-hegyre vezető 062. hrsz. út leg-
rosszabb (Kissűrű-domb) 100x3 méteres, majd a
kőbánya felé vezető 064. hrsz út 100x1 méteres
szakaszát aszfaltozás és padkakészítés tekintetében.
A trafótól induló 413 hrsz. úton 120 fm, míg a
Szent Antal kápolna előtt haladó 267.hrsz. úton 270
fm kerül a pályázatban elnyertek szerint aszfalto-
zásra, javításra. A munkák végzéséig, és azok ideje
alatt türelmet és megértést kérek az érintettektől.

A Földművelésügyi Minisztérium miniszteré-
hez, dr. Fazekas Sándor úrhoz Tapolca, Raposka,

Hegymagas, Kisapáti települések polgármesterei-
nek, valamint a Hegyközség elnökének aláírásával
prezentációs anyagot juttattunk el azzal kapcso-
latban, hogy támogatást nyerjünk a Szent György-
hegyen építendő kilátótorony megvalósításához. A
közelmúltban megérkezett a válasz levelünkre,
melynek során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
véleményének figyelembe vételével a terület ter-
mészetvédelmi helyzete, az előforduló értékes és
érzékeny gyeptársulások, és a tájvédelmi besoro-
lás miatt kilátótorony létesítését nem támogatják. 

2016. augusztus 29-től Petrétei Krisztina kul-
túros táppénzes állományba került, és napjainkban
is betegszabadságát tölti. Annak lejártával mun-
kaviszonya megszüntetésre kerül.

A település kulturális tevékenységének, és az
önkormányzat előtt álló jövőbeli fontos feladatok
ellátására 2016. október 2-tól Kovácsné Ottó Krisz-
tina raposkai lakos került az önkormányzat állo-
mányába munkaszerződéssel, heti 36 órás mun-
kaidő beosztással. 

Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy új mun-
katársunkat támogassák tevékenységében. Kérdé-
seikkel, ügyeikkel forduljanak hozzá bizalommal,
mert jóindulatú hozzáállása, a hivatali ügyintézé-
sekre való rálátása és szakmai tapasztalata garan-
ciát jelent az érdemi  munka végzésére, és az össze-
tartó faluközösség további építésére. A bemutat-
kozó újságcikkben részletesebben tájékozódhatnak
Kriszta életpályájáról és jövőbeli elképzeléseiről.

Az elmúlt negyedévben is számos rendezvényen
képviseltem településünket, így a Közös Önkor-
mányzati Hivatal munkatársaival és polgármeste-
reivel együtt ünnepeltük a Köztisztviselői napot.
Részt vettem a Ghymes együttes hegymagasi ren-
dezvényének megnyitóján, a Hegyközség szek-
szárdi kirándulásán, a tapolcai augusztus 20-i ünne-
pi napok rendezvénysorozatán, a diszeli szüreti
fesztiválon, a tapolcai városi strand átadási ünnep-
ségén, Nógrádi György külpolitikai szakértő tapol-
cai előadásán, és az október 2-i népszavazás rapos-
kai Választási Bizottságának eskütételén. 

Az előzőeken túl egyeztetést folytattunk Hegy-
magas polgármesterével közösen a Bakonykarszt
Zrt vezetésével a 2 települést érintő víziközmű
vagyon jövőbeli várható kérdéseiről, és az esetle-
ges lehetőségekről. Hasonló egyeztetésen vettem

részt Tapolca város vezetésével együtt, amikor is
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park vezetőivel tár-
gyaltunk a településeinket érintő témakörökről. 

A negyedévi rendezvényeinket illetően meg-
rendezésre került a VII. Bazaltorgona Falunap,
majd Balatonedericsen a XXII. Lesencéktől a Bala-
tonig Szüreti Felvonulás és Fesztivál. Köszönete-
met fejezem ki mindazoknak, akik bármiben is
segítették és részt vállaltak a rendezvények sike-
res lebonyolításában.

A település küldöttsége 7 fővel 2016. szeptem-
ber 23-26-ig a németországi partnertelepülésünk
meghívására kiutazott Ebenheimbe partneri kap-
csolatok ápolása céljából. Az utazási költségeinket
német barátaink 250.- euroval támogatták, melyet
ezúton is köszönünk. 

A különböző munkákat illetően folyamatosak
voltak a közterületek fűnyírásai, kívül-belül lefes-
tésre került a Templom-téri buszváró épülete, kihe-
lyezésre kerültek a kultúrház udvarára az előzőleg
elkészített beton alapra az új kültéri padok, a régi-
ek pedig felújítás után a sportpálya mentén bizto-
sítják a kényelmet. Megtörtént a falugondnoki busz
nagy szervize, valamint a régi autógumik újakra
történő cseréje. 20 méter hosszúságban elkészült
a Szent György utca-Fő utca csatlakozásánál kié-
pített fedett csapadékvíz-elvezető csatorna mintegy
500ezer Ft értékben. A beruházással régi problé-
mát sikerült orvosolni. 

Tisztelt raposkai polgárok! Kedves olvasó!
A negyedévet értékelő gondolataimat zárva

kérem Önöket, hogy segítsék az elkövetkezendő
időszak rendezvényeit, azokon vegyenek részt, és
továbbra is ápolják, csinosítsák lakókörnyezetüket.

Tisztelettel:           Bolla Albert polgármester
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Önkormányzati Hírek

Szent György utca csapadékvíz elvezetése

Értesítem a falu lakosságát, hogy a Képvise-
lő-testület a szociális ellátásokról szóló 3/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításával új
támogatási formaként bevezette a települési
iskoláztatási támogatást.

Az új támogatásban azok a családok része-
sülhetnek, ahol a családban az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló
szülő esetében az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 350 %-át, és általános iskolai vagy

középiskolai tanulmányokat folytató gyermeket
nevelnek. 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege
28.500,- Ft. Ezen összeg 300%-a 85.500,- Ft,
350%-a pedig 99.750,- Ft.

A támogatás iránti kérelem egy tanévben egy-
szer nyújtható be, melyet a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási
Csoportjánál ügyfélfogadási időben (hétfő:
13.00-16.00; szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00;
csütörtök: 13.00-16.00; péntek: 8.00-12.00 óra

között), vagy csütörtökönként Raposkán a kihe-
lyezett ügyfélfogadás alkalmával 8.30 és 11.00
óra között, formanyomtatvány kitöltésével és
benyújtásával lehet igényelni. A formanyomtat-
vány nyitvatartási idő alatt a Teleházban is elér-
hető és kitöltve leadható. A támogatás iránti igény
postai úton is eljuttatható az Általános Igazgatá-
si Csoporthoz a 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
szám alatti címre.

Bolla Albert
polgármester

ÉRTESÍTÉS



Kedves raposkai lakosok!
2016. októberétől töltöm be Rapos-

kán a kultúrfelelős ügyintéző posztot.
A feladat, amit kaptam nagyon meg-
tisztelő számomra, örömmel tölt el,
hogy lehetőségem lesz jobban megis-
merni és megszólítani az itt élőket. 

Röviden bemutatkoznék, Kovácsné
Ottó Krisztinának hívnak, Kaposváron
születtem 1977-ben. 2009-ben költöz-
tünk ide, a Kultúrházzal szembe
párommal és a három leányommal.
Jogi szakokleveles közgazdászként
végeztem Pécsen, és 2005-től ez év
tavaszáig a Tapolcai Polgármesteri

Hivatalban dolgoztam, mint térség- és településfejlesztési ügyintéző. A köz-
igazgatásban eltöltött 11 év alatt rengeteg tapasztalatot szereztem, amiért
nagyon hálás vagyok. Három helyi választáson is részt vettem a Bizott-
ság munkájában itt Raposkán, mint jegyzőkönyvvezető, ezért sokukat látás-
ból ismerem.

Szeretném ezúton megkérni Önöket, kedves raposkaiak, kedves szom-
szédaim, hogy legyenek szívesek rendszeresen ellátogatni hozzám és
Ángyánné Kati kolléganőmhöz a Teleházba! Terveim között szerepel, hogy
minden korosztály számára emlékezetes és hasznos programokat szerve-
zek. A programok alakulását az itt élők igényei szerint gondoltam kiala-
kítani. Szeretettel várom az Önök javaslatait, kéréseit és bízom benne, hogy
sikerül továbbra is egy jól működő faluközösséget teremtenünk. 

Az éves rendezvény naptárban szereplő programokon kívül a követke-
ző tervek születtek meg a fejemben:

– hétvégén a fiatal korosztály számára különféle szabadidős délutá-
nokat szerveznék a Könyvtárban, jó idő esetén a játszótéren és a focipá-
lyán, mint például: diavetítés, kézműves foglalkozások, meseolvasás, kor-
repetálások, zenélés, csapatjátékok, focimeccsek, biciklis akadályversenyek,
labdajátékok, táncoktatás, énekkar, illetve bármilyen foglalkozás, amire a
gyerekseregnek igénye van. 

Kinti játékokhoz kölcsönözni tudunk labdákat, homokozó készlet, asz-
faltkrétát és egy-két járgányt is. Köszönettel fogadunk minden felajánlást,
olyan feleslegessé vált játékokat, amelyekkel tovább gazdagíthatjuk a jelen-
legi állományt és amelyet minden raposkai gyerek bármikor korlátlanul
használatba vehet! 

– szervezhetünk batyus klubfoglalkozásokat, beszélgetéseket együtt

a nagyobb fiatalokkal, továbbtanulással kapcsolatos kérdésekről, álláske-
resésről, önismeretről, önéletrajz készítésről, helyi programokról, kapcso-
latokról, szerelemről, divatról, sportról, motorokról, zenéről, bármiről, amire
igény keletkezik. Ezekhez a témákhoz szívesen hívnék szakértőket is ven-
dégelőadónak. 

– hétközben kedden, szerdán és pénteken este 19:00-ig tart nyitva a
könyvtár, és mivel sokan munkába járnak, így öt órától szervezhetnénk a
közösség számára hasznos elfoglaltságokat, mint például nyelvtanfo-
lyamokat, sportfoglalkozásokat (torna, tánc), varrás, kötés, horgolás, eset-
leg számítógépes tanfolyamokat. 

– szeretettel látom kis falunk idősebb lakóit is, hasonlóan a többi kor-
osztályhoz, szívesen szerveznék klubot nyugdíjasoknak, kézimunká-
zással, énekléssel, versolvasással egybekötött kellemes beszélgetős dél-
utánok keretében. 

– szervezhetünk együtt kiruccanásokat, színházlátogatást Veszprém-
be, Keszthelyre és Tapolcára is, illetve ha van rá igény Hévízre, vagy Sár-
várra gyógyfürdőbe – ezen programok esetében az önkormányzat maxi-
mum 8 fő részére biztosítani tudja az utazást a falubusszal.

A programok nem lennének teljesek a faluban élők aktív szereplése nél-
kül, így mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjenek el, és vegyenek részt a szer-
vezésben és a játékban, a táncokban és a prózában egyaránt, hogy új, szép
közös élményekkel térhessünk haza hajlékunkba ebben a gyönyörű falucs-
kában!

Októbertől a következő állandó kulturális programlehetőségek adottak:
– könyvtárhasználat
– játszósarok a legkisebbeknek
– társasjátékok a nagyobb gyerekeknek
– zenélés, zenehallgatás
– napközi (ha valakinek házit kell még készíteni aznap)
– számítógép használat
– fénymásolás, szkennelés (ezek díja a honlapon, illetve a Könyvtárban

kifüggesztve megtalálható)
Sokuk olvassa nap, mint nap az Internetet, használják már napi mun-

kához, információk megszerzéséhez, szórakozáshoz. Polgármester Úr hoz-
zájárulásával elindítjuk A mi kis falunk – Raposka facebook oldalt, ahol
rendszeresen közzétesszük az önkormányzati híreket, illetve ezen oldalon
keresztül tudunk szervezkedni is, a programok előkészítésekor.  Az oldal-
ra bárki javasolhat témát, ötleteket, a helyiek számára hirdetési felületként
is szolgálhat majd.

Köszönöm szépen a figyelmet, kérem, nézzenek be gyakran a „Kultúr-
ba”, sok szeretettel várom Önöket és Benneteket is gyerekek!        -KOK-
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Bemutatkozó

Raposka község önkormányzatának képvise-
lő-testülete 2016. szeptember 23-26-ig a német-
országi Thüringia tartományban lévő partnerte-
lepülésére, Ebenheimbe utazott. A szállás csalá-
doknál került megoldásra. Ebenheim a 11 tele-
pülést magába foglaló Hörsel önkormányzati
hivatalhoz tartozik, melynek egyik települése
Mechterstädt, mely partneri kapcsolatokat ápol
az írországi Ballincollig és a franciaországi Sac-
lay településekkel. A közös hivatal polgármestere
Werner Oppermann és a Mechterstädti Partner-
települési Egyesület elnöke Evelin Gross tavas-
szal átnyújtott meghívásának eleget téve utazott

ki a delegáció a Mechterstädt-Saclay 20 éves
partnerségi ünnepére. A partnertelepülések
köszöntésére a mechterstädti kultúrház díszter-
mében került sor, melyen köszöntőt mondtak és
a partnerséget méltatták a 4 település polgár-
mesterei. A rendezvényt jelenlétével és köszön-
tőjével megtisztelte a térség EU parlamenti kép-
viselője dr Dieter-L. Koch. Az est folyamán a
raposkai delegáció megkülönböztetett figyelem-
ben részesült, köszönhetően részben a kínált
finom Szent György-hegyi boroknak és pálink-
áknak, valamint a hangulatfokozó éneknek és
táncnak. A hétvégi program során a delegációk
közösen ellátogattak a közelben lévő, több ezer
hektáros ÖKO-farmra, melyet lovas hintóval jár-
tak be. Részt vettek továbbá a vasárnapi betaka-
rítási ünnepen, melynek nyitásaként őszi termé-
nyekkel feldíszített traktorok és egyéb gépjár-
művek vonultak végig az úton. Az ünnep tiszte-
letére a raposkai delegáció tagjai magyaros nép-
viseletet öltöttek magukra, nagy sikert aratva
ezzel. A nap folytatásaként a betakarítás tiszte-
letére tartott szentmisén vettek részt a delegáci-
ók tagjai, majd elbúcsúztak egymástól. Az eben-
heimi vendéglátók szervezésében folytatódott a
délutáni program, melynek során a raposkaiak

gyönyörködhettek a 926 m magas Inselsberg
hegyről való kilátásban, majd onnan a Nesse
folyó völgyében lévő vadászházhoz látogattak el.
A közösen elfogyasztott vacsora utáni búcsúest
az ebenheimi tűzoltóság épületében folytatódott,
ahol Diethard Beese ebenheimi, és Bolla Albert
raposkai polgármester méltatta a partnerség
jelentőségét, melyet tovább fokoztak és erősítet-
tek a hétvégi ünnepi események. Raposka jövő
évben rendezendő 700-éves ünnepére az eben-
heimiek előzetes szóbeli meghívást kaptak,
melyet köszönettel vettek. Másnap reggel a jövő
évi viszontlátás reményében vettek búcsút egy-
mástól a vendégek és vendéglátók, majd vágtak
neki a több mint 900 kilométeres útnak.      B.A.

A partnerség jegyében

Kirándulás a partnertelepülésekkel

Szieszta a német barátainkkal



A szüret a különböző történelmi korokban mindig többet jelentett egy-
szerű munkánál. Ünnepnek számított, hiszen egy egész évi munka gyü-
mölcsével szembesül a szőlőművelő, melyet rendszeresen mulatsággal tet-
tek még emlékezetesebbé. Legnagyobb szőlő- és bortermelő vidékeinken
természetesen ma is vannak szüreti felvonulások, előgördülnek a szeke-
rek, gazdagon feldíszített szőlőharangok, szüreti tisztségviselők (bíró, bíró-
né, csőszlányok, csőszlegények, táncmesterek) menetelnek, és a szüret
végén, akárcsak egykor, ma is rituális étellel (pogácsa és bor) és vidám sza-
vakkal köszöntik a mulatság résztvevőit. 

A XXII. „Lesencéktől a Szent György-hegyen át a Balatonig” hagyo-
mányőrző szüreti felvonulás és fesztivál házigazdája idén Balatonederics
község volt. A településen már pénteken megkezdődtek az aktuális prog-
ramok. A programsorozat első napján Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei
Közgyűlés Elnöke pár szóval köszöntötte a vendégeket, majd Balatone-
derics polgármestere, Töreky Lászlóné kívánt sok sikert a versenyzőknek,
avagy valamennyi Sobri Jóskának és Répa Rozinak. Idén is színes és csa-

lafinta versenyszámokban jeleskedtek a hét faluból érkező betyárok és
leányok, közülük a lesencetomaji páros bizonyult a legjobbnak. Borbély
Balázs és Rudolf Mária, mint bravúros betyárházaspár képviselte falunkat
a jó hangulatú versenyszámokban. A szombati napon volt a fesztivál fő
programja, a felvonulás, a kulturális program, tűzijáték és a bál. Rapos-
kán a délelőtt folyamán a falu közössége feldíszítette a traktorokat, és a
többség jelmezbe bújt. Délután a kultúrház udvarán találkoztunk a hegy-
magasi ünneplőkkel, Varga József alpolgármester köszöntötte a jelenlé-
vőket, majd rövid műsorral megkezdődött a szüreti mulatság. Ezután min-
denki felszállt valamilyen járműre és végigvonult a község Fő utcáján. Több
járművön is hangos zeneszóval, énekkel és hangszerekkel kísérték az uta-
zást. A találkozásra idén is mindegyik településről érkeztek vidám szüre-
telők. Elöl haladtak a lovasok, a lovas szekerek, majd a színes felvonulók.
Első megállónk Lesencetomaj volt, ahol csatlakoztunk lesenceistvándi,
lesencefalui és lesencetomaji felvonulókhoz, majd együtt vonultunk át
Nemesvitára, ahol Balatonederics és Nemesvita színes fergeteges műsor-
ral emelte a fesztivál fényét.  Ezek után a hét település átvonult Balatone-
derics községen át a strandra, ahol tovább folytatódott az ünnepi műsor. A
felvonulást követően Töreky Lászlóné balatonedericsi polgármester
asszony mondott ünnepi köszöntőt, majd átadta a szót Rig Lajos ország-
gyűlési képviselőnek, aki szintén üdvözölte a jelenlévőket, és kiosztotta a
legjobb Sobri Jóskának és Répa Rozinak járó oklevelet, valamint a madár-
ijesztő kiállítás nyertesének, Hegymagas településnek az első díjat. Ezután
bemutatkoztak a falvak amatőr előadói, melyen a raposkai tánccsoport is
színesítette a repertoárt. A szereplők néptáncot, modern táncot, mulatsá-
gos darabokat adtak elő. Nagy sikere volt a Happy Dixieland Band kon-
certjének és a Happy Jazz Dance produkciónak.

A napsütéses időben az idei évben is jól sikerült a hagyományőrző szü-
reti felvonulás. A tűzijáték kis késéssel ugyan, de annál látványosabban zárta
az estét, majd tovább folytatódott a mulatság a szüreti bállal.              

V.J.

Raposkán, július 30-án ismét megrendezésre került, a már hagyománnyá
vált Bazaltorgona Falunap. Az idei évben nem látogattak el hozzánk test-
vértelepülésünkről német barátaink, ezért a rendezvény szerényebb kere-
tek között zajlott le, mint azt korábban megszokhattuk.

Azonban programokban most sem volt hiány. 
A délelőtt rendőrségi kutyás bemutatóval indult, ahol az érdeklődők meg-

tudhatták, hogy a határainkon, a migráns válság miatt szolgálatot teljesí-
tő kutyás rendőröknek milyen veszélyekkel kell szembenézniük, és ezek-
ben a veszélyes helyzetekben milyen segítséget is jelent számukra a meg-
felelően kiképzett rendőrkutya.

A bemutatóval párhuzamosan lezajlottak a futball körmérkőzések,
melyekben Kisapáti csapata jeleskedett. Raposka kis csapata a lelkes igye-
kezet ellenére ismét a dobogó 3. helyén végzett Hegymagas mögött. Bár
az egyik meccset sikerült megnyerni, sajnos a kapott gólok aránya miatt
nem jutottunk a dobogó 2. helyére. Nem baj fiúk, jók voltatok, jövőre nye-
rünk!!!

Szintén délelőtt, az orvosi rendelőben egészségügyi felmérés és taná-
csadás zajlott, minden érdeklődőnek megmérték a vérnyomását és a vér-
cukor szintjét. Már aki el tudott jutni odáig, mert bizony a lángossütő asszo-
nyoknak lélegzetvételnyi idő sem jutott! Olyan sok lángos fogyott el, mint
talán eddig még soha! Ezek szerint a raposkai krumplis lángos továbbra
is méltán őrzi hírnevét, hiszen élvezeti értékéből szikrányit sem veszített
az elmúlt évek alatt, sőt!!! Köszönet a szorgos asszonyoknak, akik helyt
álltak és pihenés nélkül sütötték a finom csemegét!

A Tapolcai Köztestületi Tűzoltóság bemutatóján idén először mutatko-
zott be az újdonsült raposkai tűzoltó csapat. Falunkból sok fiatal jelentke-
zett, hogy a tűzoltó képzést elvégezve egy esetlegesen megalakítandó tűz-
oltó egyesület tagja lehessen, de ez még folyamatban lévő lehetőség. Min-
denesetre a tüzet sikeresen eloltották!

A falunap műsora délután 17.00 órakor kezdődött, melyre szép szám-
mal összegyűltek a falu lakói. A rendezvényt Bolla Albert polgármester úr
köszöntője nyitotta meg. A kulturális műsorban láthattuk Kisapáti tánc-
csoportját, a Listvándi csillagok műsorát, valamint a Tapolcai Musical Szín-
pad előadója, Havasi Gábor szórakoztatta a közönséget gyönyörű dalok-

kal. A műsor végét a május-
fa kitáncolása zárta.

Természetesen nem ma-
radhatott el a finom vacsora
sem. Idén kétféle ételből is
lehetett választani, a szorgos
lángossütő asszonyok dél-
utánra ízletes tarhonyás húst
készítettek, valamint Szabó
János és családja jóvoltából
halászlé volt a menü. 

Este a szokásos bál várta a
táncolni és mulatni vágyókat,
a talpalávalót Balázs és Józsi
szolgáltatta. 

Úgy gondolom, hogy aki
vette a fáradságot, és eljött,
igazán jól érezhette magát az
idei Bazaltorgona Falunapon
is! Hoffman Szilvia
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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: Ughy Jenőné
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 7.00-17.00, kedd, szerda:
8.00-16.00, csütörtök: 8.00-18.00, péntzek: 8.00-12.00
Teleház: 8300 Raposka, Fő u. 51. Tel.: 87/510-458
e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu
www.facebook.hu/raposka
Nyitva tartás: V, H: szünnap; K, Sze, P: 13:00-19:00;
Cs: 8:00-15:30, Szo: 13:00-18:00
Kultúros: Kovácsné Ottó Krisztina

Falugondnok: Nagy 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 mun-
kanap 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. 
Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644

• Információk •

Beküldendő a vízszintes 1; 32; 45; és a függőleges 1; 3. számú sorok meg-
fejtése a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre, vagy ugyanott
személyesen is leadható. Beküldési határidő: 2016. november 30. Nyertes

díja: könyvutalvány. Előző rejtvény nyertese: Kiss Marianna, Bicske.
Rejtvényt készítette: Bolla Albertné

Vízszintes: 1. E római császár elásott pénzérmé-
it találták meg a hegyen; 13. görög mitológiai alak;
14. sárga viragú növény; 15. szarvasféle; 16. hajó
hátsó része; 18. ősi sumér város; 19. év (angol); 21.
testrész; 23. asztácium vegyjele; 25. csont (latin); 26.
bizonyos márkájú fehér ital; 29. elektromos töltésű
atom; 31. Indiai thriller; 32. első jelentős szőlőter-
melő dinasztia a hegyen; 34. föld (görög); 36.
almafajta; 38. ZG; 39. Eger régi neve; 41. gomba-
ölő krém; 44. ételízesítő; 45. Budától – a hegyet
érintve –Aquileiaig tartó útvonal; 46. rőtvad.
Függőleges: 1. a hegy középkori neve; 2. mosó-
por márka; 3. szőlőművelés meghonosításának
ideje a hegyen; 4. névtelen festő; 5. a másikat; 6.
levelet rendszerbe sorol; 7. kicsinyítő képző; 8. afri-
kai emlősállat; 9. afrikai zöldségféle; 10. helyrag; 11.
dalol páratlan betűi; 12. római 2.; 17. hordó nyílá-
sa; 20. Chris … (angol gitáros-énekes); 22. ablak-
árnyékoló; 24. makulátlan; 25. egy (angol); 27. Kari-
bi szigetországból való; 28. mottó (utolsó betű hiány-
zik!); 30. község Miskolc közelében; 33. egyipto-
mi napisten; 35. éntudat; 37. ... és Jerry (rajzfilm-
hős); 40. római 4; 42. ón vegyjele; 43. növény része.
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A rejtvény fősorai a Szent György-hegy történetére utalnak.

Gólyahír!
Czilli Luca – 2016. 07. 24. an.: Karácsonyi Alíz
Szűcs Lujza – 2016. 07. 15. an.: Simon Anikó

Kozma-Bognár Kitti – 2016. 06. 14. an.: Neuberger Ilona

Mindenszentek és Halottak napja
közeledtével szinte az egész ország
megmozdul, sokan kelnek útra, hogy
a temetőkben elhunyt rokonaik,

ismerőseik, barátaik előtt leróják kegyeletüket. A
megnövekvő forgalom azonban a különféle tör-
vénysértések elkövetését idézheti elő. Ebben az
időszakban sajnálatos módon minden évben meg-
szaporodik a temetők környékén történő gépjár-
műlopások- és feltörések, zseblopások és temetői
lopások száma. 

Ezért is fordít kiemelt figyelmet a Tapolcai
Rendőrkapitányság a közbiztonsági, bűn – és bal-
esetmegelőzési feladatok ellátására. 

Fontosnak tartjuk felhívni a lakosság figyelmét
az ilyenkor elszaporodó bűncselekmények meg-
előzésének lehetőségeire.

A következő tanácsokkal szeretnénk hozzájá-
rulni, hogy az emlékezés időszakát ne árnyékolja
be semmiféle jogsértés:

– Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződje-
nek meg a jármű ajtajainak és ablakainak zárt
állapotáról, illetve a riasztó bekapcsolásáról!

– Amennyiben lehetőségük van rá, parkolja-
nak az arra kijelölt helyeken, az esti órákban
pedig válasszanak olyan területet, ahol jó a köz-
világítás, illetve a parkolóhely belátható és for-
galmas!

– Személyes irataikat, bankkártyájukat, lakás-
kulcsukat, sőt még a gépjármű okmányait se
hagyják az autóban!

– Kerékpárjaikat jól látható, forgalmas helyen,
a megfelelő módon zárják le és rögzítsék!

– Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat
miközben a sírt rendezik!

– Értékeikre mindig ügyeljenek, a pénz-és irat-
tárcát ne a táska vagy a kosár tetejére tegyék,
ebben az esetben csak a belső zsebek kínálnak
megfelelő védelmet!

– Tömegközlekedési eszközön, különösen fel-

és leszállások alkalmával figyeljenek környeze-
tükre, táskájukat szorítsák testükhöz és azt min-
dig tartsák maguk előtt!

– A koszorúkat igyekezzenek a sírhoz rögzíte-
ni (ugyanis, ha nem lehet azokat egyetlen moz-
dulattal leemelni, a tolvajok jobbnak látják
továbbállni)!

Ebben az időszakban a közutakon történő for-
galomnövekedés nagyobb türelmet és elővigyá-
zatosságot igényel a járművezetőktől. Ezért kérjük
a járművezetőket, hogy ne „megszokásból” köz-
lekedjenek, figyeljék a közúti jelzéseket, s ha tehe-
tik, a híradásokból, valamint az internetes honla-
pok segítségével már az út megkezdése előtt tájé-
kozódjanak a várható változásokról, s fokozottan
figyeljenek a temetők környékén a gyalogátkelő-
helyek biztonságára!

Az áldozattá válás és a balesetek megelőzése
érdekében tehát kérjük fokozott odafigyelésüket!

Tapolcai Rendőrkapitányság

Bűn- és balesetmegelőzési tanácsok Mindenszentekre és Halottak napjára

Rejtvény


