
Tisztelettel köszöntöm újságunk vala-
mennyi olvasóját a 2019-es esztendő első
negyedévi önkormányzati híreinek, ese-
ményeinek megjelenése, - olvasása kap-
csán. 

A település önkormányzatának képvi-
selő-testülete a megszokott módon vé-
gezte a jogszabályokban, szabályzatok-
ban és saját maga által meghatározott fel-
adatait, tartotta üléseit, hozta meg szüksé-
ges döntéseit. 

Az első negyedév során hat alkalom-
mal került sor különböző formátumú kép-
viselő-testületi ülésre, míg kétszer képvi-
selői megbeszélést tartottunk. 

Elfogadtuk a település költségvetését,
135.148.000,-Ft bevételi és kiadási fő-
összeggel. Ez a főösszeg tartalmazza a
Tapolca-Szigliget között megvalósítandó
kerékpárút megnyert pályázatának
Raposkára eső részét. Ugyancsak elfoga-
dásra került a Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
420.260.000,-Ft kiadási és bevételi fő-
összeggel. Módosítottuk úgy a település,
mint a közös hivatal 2018. évi költségve-
tését. 

Megalkottuk az önkormányzat tulajdo-
nában lévő viziközmű hálózatra történő
utólagos rácsatlakozással kapcsolatos
rendeletünket, módosítottuk a település
támogatási rendeletet, valamint a
Veszprém Megyei Kormányhivatal több

törvényességi felhívásának tettünk ele-
get, hoztuk meg szükséges döntéseinket. 

Kiírásra került a falugondnoki munka-
kör betöltésére szóló pályázatunk, mivel
a falugondnok saját kérésére, közös meg-
egyezéssel, 2019.03.31. napjával kérte
munkaviszonyának megszüntetését, jobb
fizetési feltételeket biztosító munkahely
miatt. A döntést sajnálattal tudomásul
vettük. A kiírt pályázatra három személy
jelentkezett, melyből egy a benyújtott pá-
lyázati iratok alapján nem volt megfelelő.
A másik két pályázó a falufórumon be-
mutatkozott, majd a képviselő-testület azt
követően hozta meg döntését.
Falugondnoknak a raposkai Karácsonyi
Alíz került megválasztásra. 

A zöldterületek fűnyírására kiírt pályá-
zatunkra heten jelentkeztek, melyre a leg-
jobb ajánlatot a helyi lakosú Barka Tamás
adta, így 2019. évre vonatkozóan vele ke-
rül megkötésre  a vállalkozói szerződés,
ami 2,1 ha hat alkalommal történő fűny-
írására szól, 879.228,-Ft értékben. 

Döntés született arról, hogy az Önkor-
mányzat megvásárolja a Raposka, Fő u.
31. számú ingatlant 7,2 millió Ft érték-
ben, melynek adásvételi ügyintézése fo-
lyamatban van. 

Újabb egy évre sikerült meghosszabbí-
tani Farkas Antalné közfoglalkoztatását,
aki jó segítője különböző feladatainknak. 

Egyéb munkáinkat nézve a tél időszak

nem okozott problémát, sem a hóeltakarí-
tás, sem a síkosság mentesítés tekinteté-
ben.

A temetőben lévő ravatalozó környeze-
tének térkövezési munkálatai után meg-
történt a terület földdel való feltöltése,
egyengetése, fűmaggal bevetése és annak
többszöri öntözése. 2019.03.23-án közel
20 önkéntes megtisztította a főutakat az
ott lévő szeméttől - köszönet érte. 

A negyedév során több rendezvényen
vettem részt, képviseltem településünket,
úgy a tapolcai újévi fogadáson, farsang-
és téltemetőn, a Tapolca Expón, a
Sándor-napi Bormustrán, és Tapolca
Város Napján, valamint a
Lesenceistvándi Önkormányzat konyha,
egészségház, út átadási ünnepségén, a
Lesencéktől a Balatonig Egyesület ülése-
in, és a Magyar Falu Program tanácsko-
zásain, továbbá a Szent György-hegyi
Napokkal kapcsolatos megbeszéléseken,
és a kerékpárút konzorciumi ülésén.  

Kulturális rendezvényeinket tekintve
mindegyikről elmondható, hogy azok
színvonalasan kerültek megszervezésre
és megtartásra, úgy a Vince nap, a hagyo-
mányőrző tollfosztás, a farsang, a Nőnap,
mint a március 15-i ünnepség tekinteté-
ben. Településünk komoly megyei ren-
dezvény lebonyolításának helyszíne volt
2019.03.21-én, amikor is a Kultúrházban
egynapos program keretében a Veszprém
Megyei Digitális Jóléti Pontok mentorta-
lálkozójára került sor. 

2019.03.25-én a Nyugdíjas Klub tagjai
hallhattak előadást a trükkös bűnözés té-
makörével kapcsolatosan, Bognár Bálint
rendőr főtörzsőrmester, körzeti megbízott
előadásában. 

Tisztelt raposkai Polgárok!
Kedves Olvasó!
Szeretném felhívni figyelmüket a

XXVII. Szent György-hegyi Napok ápri-
lis 24-28-ig tartandó rendezvényeire,
mely a már jó bevált hagyományok sze-
rint kerül megrendezésre. 

A melegebb idő beálltával, kérem csi-
nosítsák környezetüket, segítsék és ve-
gyenek részt rendezvényeinken. 

Kívánok mindannyiuknak jó egészsé-
get, szép tavaszt!

Tisztelettel:
Bolla Albert
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Raposkára is megérkezett a tavasz



Januárban és februárban is szervezett az
önkormányzat digitális tanfolyamot az ér-
deklődőknek, valamint nyugdíjas klub ke-
retében került sor több találkozóra hétfő
délutánonként. A résztvevők közül többen
hoztak sütit, rágcsálnivalót és kellemes
hangulatban, teázással egybekötve vitattak
meg aktuális kérdéseket, s töltöttek el egy
kellemes délutánt a könyvtárban. A nyug-
díjas klub tovább folytatódik, szeretettel
látunk minden kedves régi és leendő klub-
tagot. A foglalkozások minden hétfőn
15:00 órakor kezdődnek, külön értesítés
nélkül. -KOK-
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Digitális eszközök használata 
a tanfolyamon

Hol keressünk állást? - hasznos
tippek hangzottak el az előadáson

Csoportkép a rendezvény résztvevőiről

(Világ)hálószoba
titkok 50 felett

2019. március 21-én, csütörtökön nem
mindennapi esemény került megrendezés-
re Raposkán a Kultúrházban. A 2018. nya-
ra óta DJP Pontként működő épületben tar-
tották ugyanis idén a II. Veszprém Megyei
DJP Mentor Találkozót, ahová a Digitális
Jólét Program Hálózat vezetősége
Veszprém megye DJP Mentorait várta szí-
nes programokkal. A jó hangulatú műhely-
találkozón, az egyes Pontokon dolgozó
kollégák információt cserélhettek, tevé-
kenységükkel, működésükkel kapcsolat-
ban visszacsatolást, jó gyakorlatokat osz-
tottak meg egymással. Vendégünk volt Dr.
Fromann Richárd, a Digitális Jólét
Koordinációs Központ vezetője, Princz
Attila, a DJP hálózati vezető, valamint
Tóthné File Edina, a DJP Hálózat Közép-
dunántúli regionális vezetője és a régiónk
két megyei vezetője is. A Kultúrház pilla-
natok alatt változott át konferencia hely-
színné, de megtartotta közvetlen, otthonos
hangulatát. A kitűnő ellátásról a Tapolcai
Diák- és Közétkeztető Kft. gondoskodott,
Mezőssy Tamás ügyvezető biztosította a

jelenlévők részére a catering szolgáltatást.
A rendezvény megnyitóján Bolla Albert
polgármester, a falu fennállásának 700
éves évfordulójára készített imázsfilmet
kommentálva mutatta be büszkén települé-
sünket a résztvevőknek. A nap folyamán a
szakmai előadások mellett lehetőség nyílt a
kor legújabb vívmányainak tanulmányozá-
sára, kipróbálására is. A nagyteremben mű-
ködésre bírtak egy 3D nyomtatót, kipróbál-
tak az épület előtt egy hiperszuper drónt, il-
letve virtuális szemüvegen át lehetett ka-
landba keveredni azoknak, akik nem ijed-
tek meg a kihívásoktól. A raposkai DJP
Ponton dolgozó Kovácsné Ottó Krisztina
DJP Mentor, digitális szabaduló szobává
varázsolta a Kultúrházat, amelyből a lelkes
csapatok különböző, az épületben elrejtett
QR kódok felfedezésével, a DJP Pont, pá-
lyázaton elnyert eszközeinek segítségével
juthattak ki a szabadba. Összességében
véve egy tartalmas, izgalmas és sok-sok ta-
pasztalatot adó rendezvény volt, szuper jó
társasággal és menő XXI. századi kütyük-
kel. -KOK-

II. Veszprém Megyei Mentor Találkozó

Fenti címmel 2019. február 22-én állás-
kereséssel kapcsolatos információs előadá-
son vehetett részt a raposkai Könyvtárban,
aki a téma iránt érdeklődött. A DJP Pont
szerepéről is szó esett, hogyan támogatja a
hátrányos helyzetben lévő álláskeresőket,
illetve azokat, akik munkahely változtatá-
son törik a fejüket. Kovácsné Ottó
Krisztina DJP mentor, könyvtáros gyűjtött
össze sok hasznos információt a jelenlé-
vőknek, és a pályázaton elnyert eszközök
segítségével (projektor, laptop, tablet) mu-
tatta be, hogyan fogjunk álláskereséshez,
milyen lehetőségek, hasznos tippek, taná-
csok segíthetik, hogy mielőbb elhelyez-
kedjen valaki. Hasonló módon lesznek
még előadások ügyfélkapu használattal
kapcsolatban és a fiataloknak pályaválasz-
tási tanácsadással kapcsolatosan is a jövő-
ben, melyekről a szokásos módon tájékoz-
tatjuk a tisztelt lakosságot. -KOK-

Aki jól keres, 
jól kereshet

DJP Pont hírei

Vince nap
2019. január 25-én került sor Raposkán

a XI. Vince-napi rendezvényre. Az ese-
ményre szép számmal jelentek meg a
hegyközség borszakértői, a meghívott ven-
dégek, a raposkai szőlősgazdák, borászok
és a faluból és más településről érkező ér-
deklődők. A menetrend a szokásos volt,
Bolla Albert polgármester úr köszöntötte a
jelenlévőket, majd a tavalyi sikeres előadá-
son felbuzdulva, a spontán alakult, immár
öt főre bővült raposkai kamarakórus adott
elő borral kapcsolatos népdal egyveleget,
valamint a Vivat Bacchus együttes
Muskétások című nótáját. 

Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról:
Az énekkar tagjai: Ángyán Katalin,

Hoffman Szilvia, Rudolf Mária, Riba Tibor
és Kovácsné Ottó Kriszta). A műsor után
Cséry Gergő plébános felszentelte a szőlő-
vesszőket, majd elkezdődött a nyilvános
borbírálat. A tavalyi évben is igen szép bo-
rok születtek, a bírálaton idén 16 fajta bort
kóstolhatott meg a közönség. A kiváló fe-
hér és vörösborokat idén is szakértő zsűri
véleményezte. A nyilvános borbírálaton
Knolmayer Ferenc, Ujvári Géza és Tóth
János Zoltán adtak szakértő elemzést a sor-
ban kitöltött nedűkről, s látták el a gazdákat
hasznos tanácsokkal. A kóstoló mellé fel-
szolgált borkorcsolyát idén is a Szent
György Hegyközség támogatásával és
Raposka Község Önkormányzata hozzájá-
rulásával fogyaszthatták a jelenlévők. A
kellemes hangulatú bírálatot követően elő-
került a jól ismert hangszer és gazdája
Krejczinger István, aki késő estig le sem

tette kezéből a csodálatosan szóló harmoni-
káját. Az éjszakáig húzódó önfeledt nótázás
és a szép raposkai borok felmelegítették a

jelenlévők szívét, aki eljött és részt vett a
rendezvényen, kellemes élményekkel gaz-
dagon térhetett haza hajlékába.         -KOK-

Vince nap

Elérkezett a farsang farka, megrendezés-
re került Raposkán is 2019. március 2-án a
hagyományos télűző farsangi ünnepség.
Gyülekeztek sorra a maskarába öltözött
gyerekek, felnőttek, s ahogyan tavaly, idén
is elindultunk együtt, hogy vidáman, nagy
hanggal elűzzük a telet Raposkán. Egészen
a falu végéig meneteltünk lefelé, majd visz-
szafordultunk és a Szent György utcáig ha-
ladtunk. A felvonulás után megkezdődött a
gyerekek számára a jelmezverseny és egy
kis vetélkedés. A jelmezeket és a vetélkedőt
négytagú zsűri véleményezte, Dr. Németh

Mária Anita jegyző, Barka Ernőné Magdi
raposkai képviselő, Jelenszky Istvánné,
Kati mama és Czipp Christa, akiknek ez-
úton is köszönjük az értékelést. A verse-
nyek nyertesei édességet, emléklapot kap-
tak ajándékba.  A játékok után elkészítettük
a raposkai Télbanyát, melyre rendre felke-
rültek a gondűző cetlik is. Kint a Kultúrház
udvarán máglyára került a kiszebaba, és
hamarosan csak egy hamukupac jelezte,
hogy szabad utat nyitottunk a tavasznak, a
telet pedig eltemettük. 

Folytatás a következő oldalon.

Téltemetés

Vince napi műsor

Elégett a kiszebáb

Tollfosztás

Idén nem fértünk be a könyvtárba

Idén nem fértünk be a könyvtárba, any-
nyian jöttek el Raposkán ápolni a tollfosz-
tás nemes hagyományát 2019. február 2-
án, szombaton délután. Barka Ernőné
Magdi csodálatos vadkacsa tollakat hozott,
melyet a Kultúrház nagytermében elhelye-
zett asztalokra szétosztottunk az asszo-
nyok és fiatal leányok között. Előkerült
egy kis süti, egy kis itóka is, és kellemes
zene mellett, néha énekelgetve körbejártak
az információk, hírek, pletykák a társaság-
ban. A jókedvű csapat hamar elvégezte a
tollfosztást. A kiválogatott szebb tollakból
díszeket készítettünk az ott lévő gyerekek-
kel és szüleikkel, valamint filc anyagból
varrt tűpárnákat tömködtünk ki vele. A tű-
párnákat mindenki kedve szerint díszíthet-
te, s így egyedi, különleges darabok szület-
tek. Jó érzés, hogy a faluban élő hölgyek
megőrzik az ifjú generáció számára ezt a
kedves és szép hagyományt, amely igazán
értékes és tartalmas közösségi program
volt. -KOK-



Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén –
napsütéses péntek délután 15:00 órakor gyülekeztek a meg-
emlékezők a raposkai temetőben, a Hősök kertjénél.

Felelevenítették a forradalom kibontakozásához vezető törté-
nelmi eseményeket, indokokat, majd Hangodi László törté-
nész 700 éves Raposka című könyve alapján, megemlékeztek
a raposkai forradalmi eseményekről és a településről szárma-
zó, szabadságharchoz kötődő raposkai huszárokról. Megható
élmény volt, ahogyan az alig három éves Czilli Luca elszavalt
a mikrofonba egy forradalmi verset, anyukája, Karácsonyi
Alíz segítségével. Szép példája ez annak, hogyan adhatjuk
örökül a múltunkat, az ünnepeinket gyermekeink számára.
Ünnepi gondolatait Kovácsné Ottó Kriszta osztotta meg a je-
lenlévőkkel. A kopjafára Bolla Albert polgármester és Varga
József alpolgármester urak helyeztek el ünnepi koszorút, s fő-
hajtással tisztelegtek a raposkai hősök emlékhelye előtt. A
falu jelenlévő lakói pedig egy-egy nemzetiszínű zászlót, vagy
kokárdát tűztek a kopjafa mellé. Az ünnepség végén közösen
elénekeltük a Szózatot, majd mindenki hazatért és folytatta
tovább a szép tavaszi időben a kert körüli munkálatokat, vagy
kihasználta a háromnapos ünnepet egy kis pihenésre. 

-KOK-
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Folytatás az előző oldalról:
A rendezvényre idén nem érkezett annyi

adag fánk, amennyivel érdemes lett volna
versenyt hirdetni, de a jelenlévők nem ma-
radtak éhesen, süti és üdítő is jutott a farsan-
golóknak. A délutáni műsort követően a
vendégek hazavonultak, a Kultúrház nagy-
terme átváltozott bálteremmé és este 21:00
órától Borbély Balázs és Varga Józsi zenéjé-
re rophatták a táncot. Ötletes és mókás jel-
mezekben is érkeztek páran, akik között
versenyt hirdettünk, s egy-egy üveg itallal és
oklevéllel köszöntük meg, hogy részt vettek
a mókában és hangulatossá tették a farsangi
ünnepet. A versenyzők között találtuk az
aranytorkú Bódi Gusztit, aki énekes tehetsé-

gét be is mutatta (sőt, egész este élvezhettük
Balázs néven) és aki párjával, egy vérbeli,
boglyas madárijesztő csajjal érkezett
(Rudolf Marcsi). Aki tudni akarta a jövőt,
két igen rámenős cigánylányt is talált, akik
közül az egyik hamisítatlan tánctudással és
jókedvvel (Hoffman Szilvi), a másik a maga
természetes szépségével és borotválatlan
dekoltázzsal érkezett (Peszleg Róbert).  A
jelmezesek között találtunk egy különc sör-
sipkás egyént, aki megmutatta, hogy ho-
gyan lehetséges szabad kézzel, tánc közben,
akár egyszerre két doboz sört is elfogyaszta-
ni (Linter Martin). Pikachu (Ángyán Kati)
és Ash (Vámos Ádám) is előkerültek a fia-
talok körében népszerű Pokémon sorozat-

ból, és aki eljött találkozhatott még Zorróval
és hozzá illő flamenco táncosnőkkel is. A
jelmezverseny nyertese azonban az a királyi
pár lett, akik nem csupán öltözékükkel nyer-
ték el a jelenlévők szeretetét, hanem meg-
csillogtatták prózai tehetségüket is, hiszen a
toalettjükhöz illő bemutatkozó verset is köl-
töttek. A sánta, kicsit beteges réveteg király,
Szijártó László és a csupa rózsaszínbe öltö-
zött szépséges királyné (Szijártó Lászlóné
Gabi) is hasonlóan a többiekhez, egy üveg
italt és oklevelet kapott ajándékba. A bál
hajnalig tartott, köszönet mindenkinek, aki
eljött és részt vett a programon, továbbá
Balázsnak és Józsinak, akik végigzenélték
kedvünkért az éjszakát. -KOK-

Téltemetés

Március 15.

Ünnepi műsor a kopjafánál

Nőnap
2019. március 8-án a tavalyi nagy sikerű

előadás alapján teli kíváncsisággal és jó-
kedvvel érkeztek meg sorra a hölgyek a
nemzetközi nőnap alkalmából tartott, s már
hagyományosan a raposkai „fiúk” által
szervezett programra. Bolla Albert polgár-
mester úr ünnepi beszéddel köszöntötte a
jelenlévő hölgyeket, majd elkezdődött az
ünnepi műsor is. Idén sem csalódtunk a falu
fiaiban, igen sokszínű, többféle műfajt fel-
sorakoztató műsort készítettek, melyek kö-
zül volt színdarab, próza, ének, nótázás,
tánc, interaktív, a hölgyközönséget is bevo-
nó játékos feladatmegoldás. Jóízűen nevet-
hettünk a Forika László, Ifj. Kocsor Péter,
Nagy Szabolcs és Nagy Sándor főszereplé-
sével előadott iskolai jeleneten, tapsolhat-
tunk Riba Tibornak, aki mindenfajta hang-
szeres kíséret nélkül énekelt szólót, majd
jókat kacarásztunk Dénes Gergő és Linter
Martin – a két parasztember mókás párbe-
szédén. Hallhattuk még Nagy Sándort és

Riba Tibort Borbély Balázs kíséretével nó-
tázni, valamint Süketes Jancsit, aki vicceket
mesélt a közönségnek. A Forika László,
Dénes Gergő, Vámos Ádám, Ifj. Kocsor
Péter, Nagy Sándor és Nagy Szabolcs sze-
replésével összeállt tánckar Michael
Jackson: They don’t care about us című da-
lára lejtett el nőnapi koreográfiát. A közön-
ség soraiból önkéntesen jelentkezett höl-
gyeket vidám játékra invitálta Forika
László. A műsor végén, mintegy csattanó-
ként alaposan megedzették nevetőizmain-

kat, a gyanútlan Borbély Balázs és Horváth
Szabolcsné főszereplésével. A fiúk ugyanis
„bababőrbe” bújtatták Balázst, akinek lába
a saját kezei voltak, keze pedig Eszteré.
Ebben a nyakatekert állapotban, egy para-
ván mögül kellett végrehajtaniuk feladato-
kat, melyek látványa könnyeket eredmé-
nyező göndör kacajokat szült. A kiváló,
szórakoztató műsor után a raposkai férfiak
átadtak minden hölgynek egy cserepes ta-
vaszi virágot, majd következett a sütizés, a
hegymagasi szomszédunk, Kajdi Lászlóné
által elkészített csodálatos nőnapi csokitor-
tát osztottuk szét és fogyasztották el jóízűen
a jelenlévők. 

Az este további részében, aki maradt, ka-
raoke party-n vehetett részt, melyhez a DJP
Pont eszközeit használtuk fel, s amely késő
estig, majdnem éjfélig tartott. Köszönjük a
raposkai férfiaknak, fiúknak, hogy idén is
gondoltak ránk, és sikerült ismét megnevet-
tetni bennünket.           -KOK-A nőnapi műsor főszereplői
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2019. március 19–én kedden délelőtt kedves vendég érkezett a
raposkai  Baba-Mama Klubba. Segesdi Anett, a Tapolcai Ringató
Bölcsöde vezetője hozott magával egy hatalmas doboz hangszert,
melyet a jelenlévő gyerekek ki is próbálhattak, közös zenélés,
mondókázás és éneklés közepette. Anett remek bemutatót és hasz-
nos előadást tartott a szülőknek a zene nevelésben betöltött fontos
szerepéről. A gyerekek nagyon élvezték a közös programot és
egyre bátrabban nyúltak a mini cintányérokhoz, a triangulumhoz,
és a különböző ütős szerszámokhoz, csörgőkhöz. A mondókázás,
zenélés kifejezetten hasznos és szórakoztató elfoglaltság, igazi kö-
zös élmény a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt. 

-KOK-

Énekeljünk, mondókázzunk
együtt! "A dal a miénk!"

Rendőrségi előadás 
a nyugdíjas klubban

A klubfoglalkozás elején Anett 
a zene nevelésben betöltött szerepéről mesélt

Az önkéntesek csapata az összegyűjtött, 
bezsákolt hulladék mellett

Bognár Bálint rendőr főtörzsőrmester és 
Pap Sándor településőr volt a nyugdíjas klub vendége

2019. március 25-én, hétfőn délután Raposkán járt körzeti meg-
bízottunk, Bognár Bálint rendőr főtörzsőrmester, és vendége Pap
Sándor településőr Gyulakesziből. A nyugdíjas klub keretében tar-
tottak hasznos előadást a napjainkban előforduló, lakosság köré-
ben elkövetett csalásokról, illetve felhívták a figyelmet, hogyan le-
het védekezni, felkészülni az ilyen jellegű megtévesztésekre. A
délután további részében kötetlen beszélgetés formájában kerültek
elő újabb és újabb érdekes témák. -KOK-

2019. március 23-án, szombaton reggel kilenckor közel 20 fős
önkéntes csapat gyülekezett a Kultúrház előtt. Nagy tavaszi tisztí-
tótúra néven hirdetett az önkormányzat önkéntes szemétgyűjtési
akciót a faluban és környékén. A szorgos kezek több tucat zsáknyi
szemetet szedtek össze a Szent György-hegyre felvezető út men-
tén az árkokból, és a vasúti megállóhoz vezető út melletti erdős ré-
szeken. Sajnálatos módon több helyen is találtak elhagyott, illegá-
lisan lerakott hulladékot. A temetőben is összegyűjtötték az el-
használódott, szél által elsodort műanyag vázákat, kiégett mécse-
seket. A falu belterületén szerencsére és nagy büszkeségünkre
azonban alig akadt zsákolni való szemét. Ebből is látszik, hogy a
település lakói féltik, óvják a környezetüket, s egyértelműen ide-
genek rongálják a turisták körében is egyre népszerűbb útvonalat
a hegyen. Az összegyűjtött hulladék elszállításáról az önkormány-
zat gondoskodott. Köszönet mindenkinek, aki részt vett az akció-
ban és segített szebbé tenni környezetünket! -KOK-

Önkéntes szemétgyűjtés
Raposkán

Gyászhírek

Király Józsefné szül. Káli Margit
élt 94 évet

Hoffman Lászlóné szül. Kaszás Margit
élt 90 évet

Juhász Mihályné 
szül. Molnár Julianna Mária

élt 86 évet

A Húsvét miatt a Szent György-hegyi Napok rendezvénysoro-
zat időpontja helyesen 2019. április 24-28-ig. 
Az EP választások miatt módosult a rendezvénynaptárban a
Gyereknap időpontja. Az új időpont: 2019. június 2. vasárnap
10.00

Rendezvénynaptár módosítás



A rejtvény fősoraiban a települések ne-
vei, melyeket az épülő kerékpárút érint.

Vízszintes: 2. település neve; 11. űrha-
jós; 13. Edgar Allan …. (amerikai költő);
14. argon vegyjele; 15. agyaggalamb-lö-
vészet; 16. helyez; 18. e napi; 19. cölö-
pökön álló vízparti deszkaépítmény; 21.
fa része; 22. konyhai edény; 24. borpár-
lat; 25. nadrág levarrt felső szegélye; 26.
élősködő állat; 27. Volga mellékfolyója;
29. ugyanaz röv.; 30. település neve.

Függőleges: 1. település neve; 2. Frakk
egyik macskaellensége; 3. ZT; 4. Közel-
Keleti ország; 5. … Nagy Mária (szí-
nésznő); 6. Léna azonos hangzói; 7.
Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

röv.; 8. tekegolyót eldobó; 9. női név; 10.
település neve; 12. ételízesítő; 17. raga-
dós földanyag; 18. mezőgazdaság röv.;
20. … Árpád (költő); 21…. –bákom; 23.
utcai eladó; 25. Vuk apja; 28. kicsinyítő
képző.

Beküldendő a vízszintes 2; 30, és a füg-
gőleges 1; 10. számú sorok megfejtése a
Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz.
alatti címre, vagy ugyanott személyesen
is leadható.
Beküldési határidő: 2019. június 21.
Nyertes díja: ajándékcsomag
Előző rejtvény nyertese: 
Karácsonyi Alíz, 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 Raposkára
kihelyezett ügyfélfogadása: 
minden csütörtökön 8:30-11:30-ig
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/511-150
Ügyfélfogadás: hétfő és csütörtök: 13.00-16.00, 
szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00
Jegyző: Dr. Németh Mária Anita
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, péntek: 8.00-12.00
Könyvtár - Kultúrház - DJP Pont (Teleház), 8300
Raposka, Fő u.51. Tel: 87/510-458
e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu
www.facebook.hu/raposka

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: Karácsonyi Alíz Tel.: 20/256-5443
Orvosi rendelő: 8300 Raposka, Fő u. 51.
Háziorvos: dr. Karasszon Diána Tel.: 30/620-3298
Rendelési idő: hétfő: 10.00-11.00, 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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KeresztrejtvényOperett előadás
Két falubusznyi hölggyel látogat-

tunk el a 2019. március 4-én, hétfőn
este hét órakor kezdődő Csókos asz-
szony című operett előadásra
Tapolcára, a Tamási Áron Művelődési
Központba. A romantikus dallamok-
kal átszőtt zenés darabot népes kö-
zönség élvezhette, teltházas volt az
előadás. A parádés szereposztás miatt
is örülhettünk, hiszen felemelő volt a
színpadon látni többek között
Harsányi Gábort, Sáfár Anikót és
Cseke Katinkát. Igazán szórakoztató
program volt, amennyiben merül fel
igény a lakosság részéről, szívesen
szervezünk még több ilyen lehetősé-
get kulturális programok, koncertek,
színházi előadások, kiállítások megte-
kintésére.        

-KOK-

Előadásra várva
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