
Szeretettel köszöntöm az újság valamennyi olvasóját egy nehéz,
mindannyiunkat érintő, napi életvitelünket korlátokkal tűzdelt ne-
gyedév után.

Nap, mint nap információk sokaságával szembesülünk az új ko-
ronavírus (2019-nCoV) hazai, és világméretű terjedéséről, az em-
beriséget ért pusztításáról. A világjárvány eddig több százezer em-
beréletet követelt. Hazánkban is közel hatszázan hunytak el a ví-
rus emberi szervezetre gyakorolt hatásai következtében (Covid-19
fertőzés).

Az országok kormányai, hivatalai, és a helyi önkormányzatok is
nagy erőfeszítéseket tettek a vírus terjedésének megfékezésére,
visszaszorítására (kijárási korlátozás, határok lezárása, karantén,
maszk viselése, rendezvények törlése, üzletek, iskolák bezárása,
stb). A megtett intézkedések eredményeként az utóbbi néhány hét-
ben jelentősen csökkent itthon a fertőzöttek, és az elhunytak szá-
ma. A csökkenő statisztikát mutató tendencia hatására törlésre ke-
rült számos korlátozó rendelkezés.

Alig kezdtünk visszatérni a megszokott hétköznapi életvite-
lünkhöz, a környező országokban a vírus újabb fertőző hulláma
indult el.

A veszély nem múlt el, továbbra is fegyelmezett magatartást kell
tanúsítanunk a megelőzés, és védekezés terén. Szükséges gyakran
kezet mosni, fertőtleníteni lakásunkat és eszközeinket, maszkot vi-
selni a szükséges helyeken, kerülni a baráti öleléseket és kézfogá-
sokat, betartani az egymástól való védőtávolságot, kerülni a nagy
tömeget.

Településünk lakossága az elmúlt negyedévben példa értékűen
betartotta a védekezésre vonatkozó szabályokat, intézkedés foga-
natosítására senkivel szemben nem került sor.

Vírussal fertőzött személy településünkön nem volt. Hatósági
házi karantén elrendelésére 3 alkalommal került sor. Mindhárom
esetben nem helyi lakosú személy a zártkerti ingatlanjaikon levő
épületben töltötte a két hét karantén időszakot, a hatóságok tudta
és felügyelete mellett.

Raposka tekintetében - a napi munkánkat illetően – ismételt kö-
szönetemet fejezem ki Kovácsné Ottó Krisztina alpolgármester-

nek és Karácsonyi Aliz falugondnoknak, akik komplex módon ke-
zelték a rendkívüli helyzetből adódó teendőket. Megköszönöm dr
Karasszon Diána háziorvosnak és asszisztenseinek a jó partneri
együttműködést, a szakszerű betegellátást, és a pandémia helyzet
kezelését.

Általános gondolatom után röviden ismertetem az önkormány-
zat 2. negyedévet érintő munkáját.

A rendkívüli helyzetből adódóan a képviselő-testületi hatáskört
a negyedév nagy részében a polgármester gyakorolta egy sze-
mélyben. Az előzőekből adódóan elfogadásra került a helyi köz-
művelődési rendelet, a település gazdasági programja
2019-2024-ig, a 2020.évi közbeszerzési terv, a gyermekjólét és
gyermekvédelem átfogó értékelése, a hivatali helyiség használatá-
ról, illetve a házasságkötéssel kapcsolatos engedélyezésről szóló
rendelet módosítása, valamint a településképi rendelet.

Június 30-án tartottuk első képviselő-testületi ülésünket, melyen
a fogászati körzet módosítását fogadtuk el.

A már említett napi szintű munkák mellett három pályázat bea-
dására került sor. Így ismételten beadtuk pályázatunkat a Magyar
Falu Program keretében az állomás felé vezető út felújítására, pá-
lyáztunk továbbá a kultúrház fűtéskorszerűsítésére, álmennyezet
készítésére és festésére, és a szükséges villanyszerelési munkák el-
végzésére. Ugyancsak pályázatot adtunk be új traktor, és munka-
gépek beszerzésére.

Felmérésre kerültek a Fő u. 31. szám alatti épület azon munkái,
melyek az állagmegóváshoz elengedhetetlenül szükségesek.

Június 16-án Falu fórumot tartottunk az előírások figyelembe
vétele mellett, mely rendezvény elengedhetetlen a falugondnok si-
keres vizsgájához.

Június 30-án részt vettem a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal Köztisztvi-selői napján, mely a tapolcai sportpályán került
lebonyolításra.

Három alkalommal elvégzésre került a közterületek fűnyírása,
valamint megtörtént a hegyi utak kátyúzása. Továbbá elvégzésre
került a falubejárati elágazótól a Szent György-ivókútig vezető
vízelvezető árok gépi kitisztítása.

Folytatás a következő oldalon.
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Önkormányzati Hírek

Karácsonyi Aliz falugondnok és 
Kovácsné Ottó Krisztina bevásárlás közben Falugondnoki falufórum Raposkán
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Folytatás az előző oldalról:
Június közepén ebenheimi barátaink lá-

togattak meg Wolfgang Schönau vezetésé-
vel. Az eredeti elképzeléseket átbeszélve –
hogy várják a raposkaiakat az általuk szer-
vezett jubileumi ünnepségre – úgy döntöt-
tünk, hogy elhalasztjuk a kiutazást a követ-
kező évre az ismert pandémia helyzet mi-
att. Tolmácsolom üdvözletüket minden is-
merősnek. Német barátaink jól vannak, ők
is nehezen viselik a megszorításokat.
Koronavírussal fertőzött személy náluk
sem volt.

A negyedévre tervezett rendezvényeink
elmaradtak. A képviselő-testülettel átbe-
szélve a lehetőségeket, májusfa kitáncolást
szervezünk augusztus 8-ra, valamint a falu-

napot október 3-ra tervezzük. Azt mondani
nem lehet, hogy az előzőleg tervezett idő-
pontokat tudjuk-e tartani az ismert, és
gyorsan változó vírushelyzet miatt.

Tisztelt raposkaiak!
Írásom végén ismételten kérem mind-

annyiukat, hogy vigyázzanak magukra, és
családtagjaikra. Tartsák be a már említett,
és a jövőben esetlegesen foganatosításra
kerülő rendelkezéseket. A vírus legyőzése
csakis a kutatók, orvosok által kifejlesztett
gyógymóddal, gyógyszerekkel lesz lehet-
séges, addig is mi magunk sokat tehetünk a
megelőzés terén.

Tisztelettel:
Bolla Albert Antal 

polgármester

Önkormányzati Hírek

Első teendőink vészhelyzet idején
Március 17-től bejelentették a veszély-

helyzetet, és egyik percről a másikra ala-
kult át az eddig megszokott életünk, az ön-
kormányzat működése, az oktatási rend-
szer, az egészségügyi rendszer. Raposkán
is igyekeztünk alkalmazkodni a végrehaj-
tandó előírások okozta változásokhoz.

Karácsonyi Aliz falugondnokkal kialakí-
tottunk egy szolgáltatási órarendet, melyet
betartva láttuk el azokat, akik igényelték,
élelemmel, gyógyszerrel. Létrehoztunk
egy belső nyilvántartást, hogy közvetlen
kapcsolatba kerülhessünk a lakossággal.
Működött a körtelefonálás és minket is
bárki el tudott érni telefonon, vagy online.
Heti egyszer patikába, hetente kétszer be-

vásárolni mentünk falubusszal és biztosí-
tott volt az ebédszállítás is minden nap.
Minden szerdán hivatali ügyintézés kereté-
ben láttam el a szükséges dokumentálást,
és egyes polgármesteri, átruházott felada-
tokat. A falubusszal a vírushelyzet miatt át-
menetileg csak ketten utazhattunk, tilos
volt személyeket szállítani, és minden
egyes használat után Karácsonyi Aliz gon-
dosan kifertőtlenítette a járművet. A közte-
rületeken a buszmegállókban és a játszóté-
ren is fertőtlenítést végeztünk, a játszóteret
és a Kultúrház előtti területeket lezártuk.
Átköltöztettük az orvosi rendelőt a
Kultúrház előterébe, és kialakítottuk a régi
helyén a vészhelyzeti rendelőt, ha vírusos,
lázas tünetekkel érkező beteget kellett vol-
na fogadni. Szerencsére nálunk ez nem for-
dult elő.

Dr. Karasszon Diána és kolléganői heti
egyszer érkeztek rendelésre, ahol a rapos-
kai és hegymagasi körzetet látták el.
Leginkább a telefonon történő konzultáció
volt jellemző, remekül működött az e-re-
cept rendszer is. Az új rendelő és a könyv-
tár napi takarítását is megoldottuk, sőt se-
gítséget kaptunk Vincze József raposkai la-
kostól, aki ingyen felajánlott egy ózonge-
nerátort, mellyel hatékonyan oldottuk meg
a helyiségek fertőtlenítését. Később erre a
célra rendelkezésre állt egy germicid lám-
pa is, melyet a doktornő hozott a rendelő-
be.

Lakókörnyezetünkben végzett
munkák

Köszönjük ezúton is a falu lakóinak a fe-
gyelmezett magatartást, amit a járvány-
helyzet ideje alatt tanúsítottak. Közben
igyekeztük a falut építeni-szépíteni, így sor
került korábban elhalasztott karbantartási
munkák elvégzésére, a közterületek rendbe
tételére, virágosításra, temetőben a kerti
csap felújítására, és megrendeltünk egy
kerti kiülőt is a játszótérre, melynek elhe-
lyezésében nagy segítségünkre voltak a
Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tag-
jai, akik segítettek az előkészületi munkák-
ban, elkészítették az alapozást és berakták
a kiülőt a helyére. Külön köszönet Riba
Tibornak és Nagy Sándornak, akik idejüket
nem kímélve nyújtottak ebben segítséget.

Hatalmas köszönettel tartozunk Kozma-
Bognár Nikolettának és Rudolf Máriának,
akik háromgyerekes anyukaként áldoztak
amúgy sem túl sok szabadidejükből arra,
hogy együtt szépítsük meg a kosárlabda
pályát. 

Folytatás a következő oldalon.

Veszélyes faágak gallyazása 
a hegyi úton

Ügyintézés Tapolcán 
a karantén alatt

Fertőtlenítés ózongenerátorral

COVID-19 és Raposka mindennapjai 
az elmúlt időszakban
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Folytatás az előző oldalról:
A gyerekek számára aszfaltjátékokat, a

nagyobbaknak röplabda- és tengópályát
festettek fel esténként, június végén.
Kreativitásuknak, ügyességüknek és eszté-
tikai érzéküknek hála, a játszótér kiegé-
szülhetett igényes,szép motívumokkal, il-
letve még több mozgási lehetőséggel a
gyerekeknek, és felnőtteknek egyaránt.

Kulturális élet alakulása 
az elmúlt időszakban

A könyvtárt sajnos be kellett zárni, a ren-
dezvényeinket nem lehetett megtartani,
ami miatt április 1-én létrejött az online
könyvtár a Facebook-on, és lehetőség volt
könyvet kölcsönözni házhozszállítással.
Működtek a DJP Pont szolgáltatásai, de
csak házhoz szállítással lehetett nyomta-
tást, illetve fénymásolást kérni. A digitális
oktatásra való áttérés szerencsére itt
Raposkán egy családnak sem okozott
problémát, de olykor szükség volt minimá-

lis segítségnyújtásra, nyomtatásra, melyet
örömmel elvégeztünk, ha kellett. A közös-
ségi oldalakon online tartottuk a lakosság-
gal a kapcsolatot, az elmaradt rendezvé-
nyek helyett pedig a világhálón próbáltuk a
közösséget összefogni. Húsvétkor arra kér-
tük a lakosságot, hogy a vírushelyzet miatt
keményen dolgozó emberekért helyezze-
nek az ablakukba, vagy a kapujukra egy
húsvéti jelképet, illetve egy szíves motívu-
mot. Sokan részt vettek a „mozgalomban”
és Raposkán sok portán kikerültek szívek
az ablakba, kerítésekre.

Hálásak vagyunk a tapolcai ÉFOÉSZ
munkatársainak, hogy a faluban összegyűj-
tött, felajánlott anyagokból ingyen varrtak
mosható orr- és szájmaszkot a lakóknak,
melyet április 10-én vehettünk át
Karácsonyi Aliz falugondnokkal, és hús-

vétkor egy jelképes csomagban juttattuk el
a hasznos holmit a falu valamennyi posta-
ládájába, minden család részére.

A csomagok összekészítésében Barka
Ernőné Magdi és Hoffman Szilvia képvise-
lők segítettek. Elmaradtak a Szent György-
hegyi Napok, de online rajz-és fotóverse-
nyen lehetett részt venni, melyet a közös-
ségi oldalakon reklámoztunk. Szép szám-

mal érkeztek pályaművek és online kisor-
soltuk a nyertest, valamint eljuttattuk a dí-
jat, illetve a gyerekekhez jelképes papír-
írószer csomagot a részvételért.

A falubeliek véleménye alapján egy ki-
sebb csoport felállította a májusfát a szoká-
soknak megfelelően. Kitáncolására au-
gusztusban kerül majd sor a meghirdetett
program alapján.

A májusi anyák napi és gyermeknapi
programok is elmaradtak, a gyerekeknek
lehetőségük volt azonban fényképeket be-
küldeni online, amelyekből pólóra vasalha-
tó matricát készítettünk és juttatunk el ne-
kik. Minden raposkai gyereknek járt egy
jégkrém is, melyet a könyvtárban lehetett
átvenni.

Júniusban enyhülés volt tapasztalható és
lassan elkezdték feloldani a szigorításokat,
melynek következtében június közepén ki-
nyithatott a könyvtár. A gyerekek a szünidő
érkeztével bevackolták magukat, ami jó ér-
zéssel töltött el bennünket, hogy érdeklőd-
nek és van hová összejönniük, szeretnek
együtt lenni.

Folytatás a következő oldalon.

COVID-19 és Raposka mindennapjai 
az elmúlt időszakban

Nagy Sándor és Riba Tibor készíti
a kerti kiülő alapját

Barka Ernőné és Hoffman Szilvia
képviselők készítik 

a „nyuszicsomagokat”

Kozma-Bognár Nikoletta és 
Rudolf Mária alkotás közben

Húsvéti szíves kapudísz Raposkán

Megjelentek ismét a gyerekek 
a könyvtárban

Az elkészült maszkokkal fogadtak
bennünket Horváthné Somogyi

Ildikó intézményvezető és 
az EFOÉSZ munkatársai
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Folytatás az előző oldalról:
Hogy kedvezzünk a közösségi élet újra-

éledésének, a kerti kiülő mellett kihelyez-
tünk a Kultúrház teraszára egy használt ka-
napét, amelyet szívesen használnak a fiata-
lok is. Próbáljuk arra ösztökélni a gyereke-
ket, fiatalokat, azokat, akik a közösségi te-
reket használják, hogy vigyázzanak a kör-
nyezetre, ami megadatott, tartsanak rendet
és óvják meg a gyors leamortizálódástól az
új eszközöket. Szerencsére úgy érezzük
mindenki partner ebben és érzik, értik azt,
hogy sokkal jobb a tiszta környezetben le-
ülni, beszélgetni és továbbra is fontos,
hogy a higiénikus körülmények között, le-

hetőség szerint nem tömegesen tartózkod-
janak egy-egy helyiségben. Kézfertőtlení-
tők és fertőtlenítő szappan továbbra is kö-
telezően kihelyezésre került a Kultúrház
helyiségeiben.

A kulturális feladatok ellátása mellett
nagy gondot fordítottunk az önkormányza-
ti fejlesztésekre, így több Magyar Falu
Programban kiírt pályázat is benyújtásra
került Raposka Község Önkormányzata
fejlesztési elképzeléseinek megfelelően.

Összességében véve, ami nagyon meg-
változott tavasszal, az a személyes kontak-
tusok minimálisra csökkenése, illetve jog-
szabályi előírások miatt elmaradtak a ren-

dezvényeink. Ahogyan bejelentették a kor-
látozások eltörlését, úgy lazítottunk mi is
és próbáltunk visszatérni a rendes kerékvá-
gásba, azonban figyelembe kell venni,
hogy az egészségügyi veszélyhelyzet nem
múlt el, továbbra is vigyáznunk kell egy-
másra. Természetesen a falugondnoki szol-
gálat továbbra is működik és hétfőnként a
patikába, hetente egyszer, szerdai napon
pedig bevásárolni megy Aliz, azoknak,
akik ezt előzetesen, munkaidőben igénylik
tőle. A hivatali ügyfélfogadás csütörtöki
napokon újra működik, a háziorvosi rende-
lés rendje viszont még nem változott meg.

-KOK-

COVID-19 és Raposka mindennapjai 
az elmúlt időszakban

Raposka Község Önkormányzata Kép-viselő-testülete tavasz
elején módosította a Kultúrház helyiségeinek és egyéb eszközei-
nek bérleti feltételeit, a helyi közművelődési rendelet módosítása
kapcsán. A rendelet, valamint a bérlés feltételeit tartalmazó pol-
gármesteri utasítás teljes terjedelemben megtekinthető nyitvatartá-
si időben a könyvtárban Kovácsné Ottó Krisztina kulturális ügy-
intézőnél. Fontosabb változások, hogy a Kultúrház helyiségeit

csak bizonyos célokra lehet kibérelni, a zenés rendezvények hét-
köznap 22.00 óráig, hétvégén 24.00 óráig tarthatók meg, kivételt
képeznek az önkormányzat által szervezett események, valamint
az esküvők, lakodalmak. Halotti tor esetén - a raposkai lakosok ré-
szére - a nagyterem térítésmentesen bérelhető. A bérleti díjak a
6/2020. (V. 20.) a helyi közművelődésről szóló önkormányzati
rendeletben találhatók az alábbiak szerint:

-KOK-

Terembérlet szabályainak módosulása
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Elköszöntünk Teritől

Térfigyelő kamerák – 
és a vészhelyzet

Fogászati ügyelet változás
Júniusban megváltoztak a Tapolca kör-

nyéki fogorvosi ellátási körzetek, ezentúl
Dr. Kovács Judit fogorvoshoz tartoznak a
Raposkán élők.

A rendelés helye: 
8300 Tapolca, Kazinczy tér 5.
A Doktornő rendelési ideje a következő-

képpen alakul: 
H: 12.00-18.00
K: 7.00-13.00
SZ: 12.00-18.00 
Cs: 7.00-13.00 
P: 7.00-13.00
A Doktornő kéri, hogy tekintettel arra,

hogy még tart a járványhelyzet, minden
esetben – beleértve a fogfájást is – telefo-
non időpontot kell kérni! A rendelő külső
ajtaja van nyitva, a belső pedig zárva.
Időpontra érkezéskor ezért kopogni kell,
vagy be kell telefonálni a rendelőbe.
Maszkot, papírzsebkendőt mindenkinek
kötelező magával hozni. Tanácsos azok-
nak, akiknek valamilyen betegség miatt
gyógyszert kell szedni, ha felírják és elhoz-
zák a rendelésre a gyógyszer nevét.

A telefonszám pedig a következő: 06-87-
412-968 -KOK-

Háziorvosi rendelés
Tisztelt Páciensek!
2020. július 12-től ismét szigorodott az

eljárásrend, így a háziorvosi rendelés rend-
je, következő utasításig az alábbiak szerint
alakul:

Háziorvosi rendelés heti egy alkalommal
van, MINDEN HÉTFŐN RAPOSKÁN.

Időpontja: 9:30-tól 11:00 óráig.
A rendelésre kizárólag telefonos előjegy-

zéssel lehet érkezni!
RECEPTÍRATÁS is telefonon történik,

e-recept rendszerben, szükségtelen a sze-
mélyes jelenlét!

Felhívjuk a tisztelt páciensek figyelmét,
hogy próbálják betartani, hogy csak sürgős
esetben keressék fel személyesen a rende-
lőt, és minden esetben kérjenek időpontot
előtte, receptíratással és egyéb nem sürgős
jellegű esetekben TELEFONON, vagy
ONLINE keressenek bennünket!

Megértésüket előre is köszönjük, kérjük,
hogy rendeléskor a már korábban közzétett
előírásokat tartsák be! /orr- és szájmaszk
viselése, védőtávolság betartása, szemé-
lyes higiénia betartása, egyszerre csak egy
személy tartózkodhat a rendeléskor a ren-
delő helyiségében/

Az esetleges változásokról folyamatosan
tájékoztatjuk Önöket! Előre is köszönjük
az együttműködésüket!

Tisztelettel:
Dr. Karasszon Diána (+36-30-620-3298)
e-mail: szigligetrendelo@gmail.com 

Dr. Karasszon Diána háziorvos

Tapolcai Kórház hírei
A megnövekedett betegforgalom miatt

kórházunk lehetőséget biztosít e-mailen
keresztül történő időpontfoglalásra. Ezt az
elojegyzes@tapolcakorhaz.hu e-mail cím-
re küldött elektronikus levéllel kezdemé-
nyezheti. A levélnek tartalmaznia kell:

- a beteg nevét
- a beteg TAJ számát
- a látogatni kívánt szakrendelés nevét
- a beutaló számát (amennyiben a szak-

rendelés beutalóköteles)
- azt a telefonszámot amin munkatársunk

egyeztetés céljából megkeresheti Önt. (A
fenti adatok hiányában időpontkérésre
nincs lehetőség.)

Az időpontot válaszlevélben küldik meg
munkatársaink.

Forrás: 
http://www.tapolcakorhaz.hu/index.php/hirek

Egészség rovat

A kerti kiülő beszerzésekor az alapozás-
hoz szükséges járdalapokat már az önkor-
mányzat saját utánfutójával, illetve Bolla
Albert polgármester úr segítségével szállí-
tottuk a játszótérre. A praktikus és kisebb te-
herszállításra alkalmas utánfutót tavaly év
végén szerezte be az önkormányzat.   -KOK-

Használatban
az új utánfutó

Használatban az új utánfutó

Farkas Antalné Teri 2020. június 30-ig dolgozott nálunk a hivatal-
ban. Keze nyoma meglátszott a Kultúrház helyiségeiben, a közterüle-
teken, mindig rendet és igényes környezetet teremtett körülöttünk. A
rendezvényeken gyakran a sütés-főzésekben is részt vett és utánozha-
tatlan ízeket varázsolt. Tiszteletére és abból az alkalomból, hogy tőlünk
vonul majd nyugdíjba, az önkormányzati képviselők és mi a kollégái

egy kis búcsú összejövetelt rendeztünk neki. Ezúton is köszönjük az ál-
dozatos munkát, amit itt végzett, a közvetlenségét, és barátságát, anyai
tanácsait. Visszavárjuk a rendezvényeinkre és a továbbiakban nagyon
jó egészséget és sok pihenést kívánunk neki! Egyúttal szeretettel kö-
szöntjük új kolléganőnket, a raposkai Muzsiné Szabó Tamara Kingát,
aki Teri feladatait viszi tovább az elkövetkezendő időszakban.    -KOK-

Raposkán is, ahogyan a szomszédos tele-
püléseken is megnövekedett a nem faluban
élő látogatók száma. Fekete Krisztián törzsőr-
mester, körzeti megbízott rendszeresen tartja a
kapcsolatot az önkormányzattal, bármilyen
kérdéssel, kéréssel meg tudjuk keresni őt, me-
lyet minden esetben a problémát megoldó in-
tézkedés követett. A biztonság nagyon fontos
az itt élők számára, ezért a lakossági észrevé-
teleket, kéréseket is tolmácsoltuk eddig a
rendőrségnek. A leghatékonyabb eljárás, ha
valaki bűnesetet észlel, vagy rendőri intézke-
désre van szüksége, akkor a 112-es központi
számon jelentse azt be mindenképpen, mert
azonnal átirányítják az éppen ügyeletes, hely-
ben dolgozó rendőröknek a kérést. A körzeti
megbízottat is meg lehet keresni telefonon,
aki készségesen segít. A térfigyelő kamerákat
adat- és személyiségvédelmi okokból kifo-
lyólag csakis hivatalos úton lehet megtekinte-
ni, és kizárólag a rendőrség járhat el. Az ön-

kormányzat dolgozóinak nincs hozzáférési
kódja a rögzített képanyagok megtekintésé-
hez. Ezért kérjük Önöket, hogy amennyiben
sérelmük kapcsolódik a térfigyelő kamerák
használatához, vagy esetlegesen személy- va-
gyonvédelmi kérdésekhez, kérjük, hogy hiva-
talosan tegyenek bejelentést a 112-n, vagy
Krisztián-nak telefonon. A kamerák jól vizs-
gáztak a pandémiás időszakban is, és a nyári
megnövekedett turistaforgalom idején is, több
káresetet is sikeresen kivizsgáltak a hivatalos
szervek. Ügyeljenek arra, hogy kertjeiket, ka-
puikat mindig zárják és a csak a szolgáltató
cégek saját, igazolvánnyal rendelkező szak-
embereit (pl. EON, Bakonykarszt…) enged-
jék be portájukra. Megjelentek a környező te-
lepüléseken olyan csaló vállalkozók, akik
szolgáltatónak adják ki magukat és azonnali,
készpénzes helyben fizetést követelnek, álta-
luk el sem végezhető munkákért (pl. szenny-
víz dugulás elhárítás). -KOK-



Fősorok: járványhelyzet miatt a 2. negye-
dévben elmaradt rendezvények.

Vízszintes: 1. elmaradt rendezvény; 12.
… Jenő (zeneszerző); 13. zörögve szól a
rádió; 14. Anikó becézve; 15. Chris … (brit
rockgitáros, énekes); 16. azonos mshg; 17.
TY; 18. illatos, cukros növényi nedv; 20.
keresztül; 21. Seat elektromos autómárka;
22. hiteles forrás, hír; 25. a szomszédba;
27. tó Indiában; 28. Ilona becézve; 30. gye-
rek németül; 31. fából készült, stabil alap

áruszállításhoz; 33. népi egynemű betűi;
34. ruhadarabot felsegít; 36. folyadék; 37.
folyó Olaszországban; 38. uraság ivóedé-
nyét töltögető személy.

Függőleges: 2. övezet (angol); 3. női név;
4. Hollandia autójele; 5. hanyag öltözetű; 6.
elmaradt rendezvény; 7. strázsa; 8. vasúti
vendéglő; 9. hágcsó része; 10. … királya
(Lalo operája); 11. ilyen lap is van; 14. el-
maradt rendezvény; 19. zúzmós sarkvidé-
ki terület; 20. szöveges hibát kijavít; 21. in-

ternetes webáruház; 23. nemzetközi röv.;
24. italt rendel; 26. ötlet; 29. labdát fogadó;
32. fölé ellentéte; 35. szolmizációs hang.

Beküldendő a vízszintes 1, és a függőleges
6; 14. sz. sorok megfejtése a Teleház 8300
Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre, vagy
ugyanott személyesen is leadható. Bekül-
dési határidő: 2020. aug. 31. Nyertes díja:
könyvutalvány. Előző rejtvény nyertese:
Szentgyörgyi Ferencné Panni, 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. Iker Viktória
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, szerda: 8:00-18:00, 
kedd, csütörtök: 8:00-16:00, 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: 9.30-11.00 
(telefonos időpont foglalással)
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, Kazinczy tér 5. 
Tel.: 87/412-968
Fogszakorvos: dr. Kovács Judit

Rendelési idő: hétfő, szerda: 12.00-18.00, 
kedd, csütörtök, 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: Fekete Krisztián c. r. törm. Tel:
30/946-2868. Ügyfélfogadás Raposkán minden hónap
harmadik csütörtökén 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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