
Tisztelettel köszöntöm az újság valamennyi olvasóját ebben
az embert próbáló, nehéz időszakban.

A koronavírus tovább szedi áldozatait úgy hazánkban, mint
a világ többi országában, nem kímélve időset, de fiatalt sem.
A helyzetből egyetlen kiút a még kísérletek alatt lévő védőol-
tás bevezetése lehet, melyre a tudósok ígérete szerint azonban
még több hónapot kell várni. Addig is maradnak az egyéni vé-
dekezés lehetőségei, így a maszk használata, a gyakori kéz-
mosás és fertőtlenítés, a rendszeres lázmérés, a baráti ölelé-
sek, kézfogások és tömeges rendezvények kerülése, valamint
az egymástól való távolságtartás.

Az önkormányzat az előző időszak tapasztalatait, és a felet-
tes szervek utasításait igyekezett munkája során figyelembe
venni, és ellátni az ilyen helyzetben végezhető feladatokat.

Az előzőekből adódóan a III. negyedévi rendezvényeink
közül elmaradt a falunap, az Ebenheim partnertelepülésre
való kiutazás, és a XXV. Lesencéktől a Balatonig Szüreti
Fesztivál. Kültéri rendezvényként augusztus 8-án felvételre
került a májusfa, illetve augusztus 20-án megemlékeztünk
nemzeti ünnepünkről. 

A jelenlegi vírushelyzet kapcsán elmondhatom, hogy az év

hátralévő rendezvényei átszervezésre kerülnek, vagy elma-
radnak. További információkról, tájékoztatásról a megszokott
módon gondoskodunk.

Ismételten köszönetemet fejezem ki Kovácsné Ottó
Krisztina alpolgármesternek, Karácsonyi Alíz falugondnok-
nak, és Muzsiné Szabó Tamarának, akik mindannyian lelkiis-
meretesen végezték munkahelyi teendőiket. Ugyancsak kö-
szönet illeti dr Karasszon Diána háziorvost és munkatársait a
pandémia helyzet kezeléséért, a szükséges intézkedések és tá-
jékoztatások megtételéért, a szakszerű és lelkiismeretes be-
tegellátásért, valamint a jó partneri együttműködésért.

Az önkormányzat III. negyedévet érintő munkáját illetően a
képviselő-testület 2 alkalommal rendes, egy rendkívüli, és
egy képviselői megbeszélést tartott. Az ülések napirendi
pontjai minden alkalommal az önkormányzat ügymenetét se-
gítették elő. Döntöttünk 4 millió Ft értékben egyes helyi utak
felújításáról, és a Bursa Hungarica pályázat újraindításáról.
Zárt ülés keretében elbíráltuk a különböző beadott támogatá-
si kérelmeket.

Képviselői megbeszélés alkalmával vendégünk volt
Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő, akivel egyeztettünk
a település jövőbeli fejlesztési elképzeléseiről. Köszönetemet
fejezem ki képviselő úrnak az eddigi projektekhez nyújtott
segítségért, kérve támogatását a jövőbeli elképzeléseink meg-
valósításához is.

Az önkormányzat egyéb dolgait illetően egyeztetést folytat-
tam a Balatoni Fejlesztési Tanács munkatársával, a
Bakonykarszt Zrt vezetésével, valamint az EFOP pályázat
munkaszervezetének vezetőivel. Továbbá tárgyalásokat foly-
tattam vállalkozókkal a temető napelemes éjszakai világításá-
nak megoldásáról, valamint a hegyi utak javításáról. 

Átadásra került a Tapolca-Szigliget közötti útszakasz ra-
poskai részének felújítása.

Megérkezett, és augusztus 5-én felállításra került a
Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület konténerháza a sport-
pályánál.

Augusztus végén pedig a Szent György ivókútnál a tönkre-
ment kültéri bútorok helyett új, fedett bútorzat került kihelye-
zésre.

A Teleházban- sokak örömére - lehetőség nyílott a 3D
nyomtatóval történő ismerkedésre.

A településen folyamatos volt a fűnyírás, a karbantartások,
a közterületi növények ápolása, melyekhez segítséget nyújtott
Karácsonyi Titusz, és Szalóky Eszter diákmunkás.

Tisztelt olvasó!
Ezzel zárom III. negyedévi gondolataimat. Kérem Önöket,

hogy vigyázzanak magukra és embertársaikra, valamint tart-
sák be a már említett járványügyi szabályokat!

Kívánok mindannyiuknak jó egészséget.
Tisztelettel:

Bolla Albert
polgármester
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Önkormányzati Hírek

Önkormányzati egyeztetés Fenyvesi Zoltán 
országgyűlési képviselő úrral



Cséry Gergő plébános urat
10 évig tartó emlékezetes szol-
gálat után áthelyezték július-
ban Pacsára. Helyére Beke
Zsolt plébános került, aki
Berhidáról érkezett hozzánk.
Mindkettőjüknek kívánunk
erőt, s jó egészséget, jószándé-
kú, lelkes híveket, szolgálatuk
elvégzéséhez! Egy – a temp-
lom tetején álldogáló – rapos-
kai gólyafi ihlette verssel bú-
csúzunk ezúton is Gergő atyá-
tól!

Alkony jő, s én mit látok,
amint falucskámban sétálok,
feltekintek a templomra
s látom ám, a tetején áll
fél lábon a gólya.
Kegyelettel kelepelt ott fent
a torony tetején, a szent helyen,
Isten antennáján a kereszten,

s most csak áll fél lábán meredten.
Vajon hogyan szól a gólya imája,
s tudja-e, hogy ennek a templomnak van Mihálya,
ki egykoron a gonoszt legyőzte,
Istennek való hűségéről bizonyságot téve?
A gólya csak néz előre
nem rezdül egy cseppet sem a csőre.
Áhítat lengi át és béke,
Istenhez közel ült, a torony keresztjére.
Fél lábbal álldogál és tekint előre,
hasonlít ezért most nekünk Gergőre,
a falu szeretett plébánosára,
kinek most nehéz szépséget hozott e pálya.
A keresztény szolgálat bizony áldozattal teli,
a tíz évért, melyet nekünk adott, köszönet illeti!
Kívánjuk, hogy új helyén hasonlóan építsen,
s egészségben, szeretetben legyen része bőven!
S mint a gólya, ki ma fentről áhítattal tekintett Raposkára,
úgy nézzen vissza mindig az Atya a mi kis falucskánkra!
S ne feledje, hogy mi ad értelmet e fenti botladozó strófáknak,
a gólyákat visszavárják, akik mindig hazatalálnak! 

/Kovácsné Ottó Krisztina: 
Búcsú Gergő atyától, 2020. július/
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Sajnos hamar elröpült a 8 nap, melynek délutánjain nyári napkö-
ziben vehettek részt a raposkai gyerekek 2020. július 1-10-ig. A
napközit Raposka Község Önkormányzata szervezte, változatos
programokkal. Igyekeztünk maradandó emlékeket, igazi kalandot,
lazaságot, pihenést, sok mozgást és oktató jellegű játékokat, isme-
reteket beleszőni a nyolc napba. Igazi klassz kis csapat gyűlt össze,

és a tábor sikere nagyban azoknak az ügyes kezű és melegszívű
anyukáknak volt köszönhető, akik kihagyhatatlan menüket készí-
tettek a gyerekek számára uzsonnára és benne voltak minden ötlet-
ben, és azok megvalósításában. Kozma-Bognár Niki és Rudolf
Marcsi nem csak a programokban és az ételek elkészítésében vett
részt, hanem, mint arról az előző negyedéves újságban beszámol-
tunk, a betonpályára kreatív ugróiskolákat, társasjátékokat festettek
fel, amelyet a nyári napközi idején is használni tudtak a gyerekek.
Czanka Rudolfné Erika is hozzájárult a szünidei csemegékhez, hi-
szen az utolsó napon a gyerekeknek jégkrémet vettünk Erika néni
által felajánlott összegből, ezúton is köszönjük neki még egyszer. 

Hálás köszönetünket fejezzük ki a Tördemic Néptáncegyüttes-
nek, akik egyik délután nyilvános próbát tartottak nálunk, mely
során a napközis gyerekeink is beállhattak táncolni és nagyon él-
vezték. A raposkai gyerekek pedig egytől egyig szuperek voltak,
helyén van a szívük! A programok között volt Minecraft digitális
kvíz, és programozással kapcsolatos játék a könyvtárban, lovagi
torna, indián tábor, számháború a hegyen, közös fonottkalács sü-
tés, szendvics készítés és, talán a legnagyobb sikere egy lukas PET
palacknak volt, amit a nagy hőségben egy slaggal változtattunk át
fröcskölő szökőkúttá és a gyerekek egyáltalán nem bánták, hogy
csuromvizesek lettek a rögtönzött vízi játszótéren. -KOK-Számháború a hegyen a raposkai napközis csapattal

Májusfa kitáncolás – Raposka, 2020.

„…feltekintek a templomra
s látom ám, a tetején áll fél

lábon a gólya…”

Alkotós-pancsolós nyári napközi Raposkán

Egyházi hírek

2020. augusztus 8-án, szombaton falusi pikniket szervezett Raposka
Község Önkormányzata. Az idei évben a pandémia miatt kialakult hely-
zetben a falu vezetése úgy döntött, hogy szerényebb keretek között, falu-
nap helyett szabadtéri, májusfa kitáncoló családi rendezvényt szervez. A
májusfát kitáncoltuk, amelyet a hagyományokhoz híven az erős raposkai
férfiúink emeltek ki. Rövid focimeccsre is sor került a nagy hőségben.
Délután sütés-főzés, lángosozás volt a program. Az este fergeteges utca-
bállal zárult, DJ Rádai keverte a talpalávalót a táncoslábú közönségnek.
Mindenkinek köszönjük, aki részt vett a rendezvényen, illetve valamilyen
módon segített benne! -KOK-

"L-EGYÜNK EGYÜTT!" - májusfa kitáncolás és
családi program Raposkán
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2020. augusztus 20-án este 18.00 órától Raposkán Szent István
királyunk és az államalapítás tiszteletére ünnepséget rendezett
Raposka Község Önkormányzata. A fiatalok megszólítása is része
volt a programnak, ezért a könyvtármozi (NAVA pont) keretében
levetítésre került a Mondák a magyar történelemből című sorozat:
Istvánt királlyá koronázzák című epizódja. A 10 perces mozivetí-
tést követően a Kultúrház előtti - Vecsei János alkotta - Szent
István mellszobornál került sor egy rövid ünnepségre. A műsorban
részletek hangzottak el Szent István király Intelmeiből, majd Bolla
Albert polgármester úr - Barka Ernőné és Borbély Balázs képvi-
selőkkel - koszorút helyezett el a szobornál. Az ünnepségen tisz-
teletét tette Beke Zsolt plébános úr is, aki nemrég kezdte meg szol-
gálatát Raposkán és a környező teleüléseken. -KOK-

Veszprém megyében lehetőség nyílt a Digitális Jóléti Program
Hálózat akciójának köszönhetően arra, hogy a DJP Pontokon in-
gyenes program keretében bemutathassuk a 3D nyomtatás csínját-
bínját azoknak, akik érdeklődnek a korszerű digitális technológiák
iránt. Így esett, hogy a raposkai DJP Pont is pályázott az ingyenes
bemutatóra, a Craftbot nevű 3D nyomtatót három délutáni foglal-
kozás keretében (augusztus 25-én, 29-én és szeptember 4-én) le-
hetett kipróbálni, megismerni. Örömmel vettük észre, hogy nem
csak a kisiskolásokat érdekelte a téma, hanem a felnőttek közül is
többen eljöttek és kipróbálták a szerkezetet, amellyel térbeli tár-
gyakat tudtunk kinyomtatni. Készültek kulcstartók, könyvjelzők,
kedvenc játékfigurák. Egy-egy munkadarabot a nyomtató átlago-
san 20-30 perc alatt nyomtatott ki, élvezetes volt látni, ahogyan ré-
tegről rétegre emelkedett fel és készült az áhított játékfigura vagy
kulcstartó. Ebbe a fajta nyomtatóba tehát nem tintát kellett tölteni,
hanem egy, a környezetben lebomló, tehát környezetbarát mű-
anyag szálat, ún. filamentet fűztünk bele, amely megfelelő hőfo-
kon megolvad, és átfolyik a nyomtató fején, ami rétegről rétegre,
szeletenként nyomtatja ki a térbeli tárgyat. Hihetetlen tény, hogy
ma már épületeket is tudnak nyomtatni ezzel a technológiával, óri-
ási 3D nyomtatókkal, sőt, az orvostudományban műszerveket is
elő tudnak már állítani – amelyek pontosan hasonmásai az erede-
tinek. Használják még a gasztronómiában is, a legkülönfélébb és
káprázatosabb ételcsodákat is ki tudják nyomtatni (ebben az eset-

ben a „tinta” az lehet például palacsinta- vagy pizzatészta is akár).
A sok sok érdekességről elhangzott előadásokat mindenki nagyon
élvezte, igyekszünk kihasználni a DJP Hálózat adta lehetőségeket,
hiszen a hagyományőrzés mellett, nagyon fontos, hogy haladjunk
a korral és megismerjünk újdonságokat, segítve ezzel a mai fiatal-
jainkat is, hogy ebben a pici faluban is eljussanak hozzájuk napra-
kész információk, érdekességek. -KOK-

2020. szeptember 18-án kézmű-
ves programot szerveztünk a
könyvtár épületében, a Könyvtár-
ellátási Szolgáltató Rendszer ke-
retében ismét vendégünk volt
Gaálné Kapás Krisztina kerami-
kus. Az érdeklődők magas létszá-
mára tekintettel – hogy megfelel-
jünk a járványügyi előírásoknak –
a nagyteremben teremtettük meg
az agyagozás feltételeit. A részt-
vevők elsajátíthatták a felálló
edények elkészítésének módját,
hiszen ezúttal bögréket lehetett
formázni. A foglalkozás elején
Krisztina elmondta azokat az
alapvető információkat, amelyek

az agyag megmunkálásához nél-
külözhetetlenek, sok új ismeretet
osztott meg velünk, s mutatta is
lépésről lépésre a teendőket. Így
mindenki egyszerre haladva alko-
tott egyedi bögréket, majd később
hozzá illő kistányérokat. Krisz-
tina az elkészült munkákat elvitte
kiszárítani, mázazni és kiégetni a
műhelyébe, melyeket, ha elké-
szülnek Karácsonyi Aliz falu-
gondnokkal együtt hozunk el
Monoszlóról, s így emlékbe min-
denki kiteheti az otthonában a re-
mekműveket. A programot az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
és a KSZR támogatta. -KOK-

Augusztus 20-i ünnepség Raposkán

3Délután – ismerkedés a 3d nyomtatással 
a könyvtárban

Kézműves péntek

Könyvtármozi előadás Raposkán 
Szent István király ünnepén

Bolla Albert polgármestert is lenyűgözte 
a modern masina

Mindenki csendben alkot – a program idén is
nagyon népszerű volt, sokan eljöttek



Ildi elment… s mi csak itt állunk és nem
értjük, s nem fogjuk fel. Várjuk, hogy egy-
szer csak megint meglátjuk az utcán a bica-
ján tekerni, vagy meghalljuk a könyvtárban
mikrofonnal a kezében énekelni, vagy egy
jó hangulatú táncpróbán nevetni… vagy
frissen szedjük ki vele a velős pirítóst a sü-
tőből, amit ő készített… várjuk, hogy meg-
mondja a tutit, hogy ránk mosolyog… hogy
egyszerűen itt van velünk… Most azonban
minden csupa könny, csupa seb… Ildi el-
ment… gyorsan tűnt el közülünk, mint egy
szemvillanás, de életét úgy élte meg, mint
senki más. Szerette a családját mindennél
jobban, szerette az életet, sugárzott, és tele
volt energiával. Ildi 1976. október 14-én született Tapolcán, máso-
dik gyermekként, Erika nővére után, akivel élete során nagyon kö-
zel álltak egymáshoz korban és lélekben egyaránt. Később született
egy öccsük is, Feri, s így hárman igazi jó testvérekként, mindig szá-
míthattak egymásra. Ildikó Tapolcán a Kazinczy Ferenc Általános
Iskolában végezte tanulmányait, majd a KISZI-ben (SZISZI ko-
rábbi neve) tanult. 1996-ban ismerkedett meg Sanyival, akivel
1999. szeptember 25-én örök hűséget fogadtak egymásnak.
Tökéletes párt alkottak, s szerelmük három gyermekkel ajándékoz-
ta meg őket, 2001-ben, Sanyi, 2002-ben Szabolcs és 2005-ben
Renáta születésével váltak igazi „Nagy” családdá. Főállású édes-
anyaként a családjának élt, igyekezett mindent megadni gyermeke-
inek. Rendkívül szorgalmas volt, hihetetlen erővel és energikusan
végzett el minden feladatot, megállta a helyét akkor is, ha kemény
fizikai munkát kellett végezni. 

„Amikor elveszítünk egy hozzánk közel álló, szeretett lényt, va-
lami, amit tőle kaptunk, tovább él bennünk, és ösztökél minket.
Halottaink a szívünkben élnek. A "halhatatlanságnak" ez a legvi-
gasztalóbb formája. ” – írja David Servan-Schreiber.

Szeretettel emlékezzünk rá ezekkel a so-
rokkal, hiszen Ildi a közösség motorja volt,
nem volt olyan program, amiben ne vett
volna részt, tehetséges táncos, jó hangú ka-
raoke sztár volt ő, ügyes szakács és csodá-
latos édesanya. Gyermekeit kicsi koruk óta
arra sarkallta, hogy vegyenek részt a közös-
ségi programokon, ebben példát is mutatott
nekik, hiszen minden programban rengeteg
részt vállalt. Hosszú lenne felsorolni, hogy
mely eseményeken láthattuk őt, hiszen
Raposkán az elmúlt évtizedben szinte min-
den önkormányzati rendezvényen segédke-
zett, vagy szerepelt. Mert szerette a jó buli-
kat, az életet. Szívünkben tovább él, s nevét

itt Raposkán mindenki ismeri és ismerni fogja, hiszen egyéniségé-
vel és tetteivel beleírta magát Raposka történetébe és az itt élők szí-
vébe már régen… -KOK-

Búcsú Nagy Sándorné Ildikótól
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2020. szeptember 14-én és 21-én került
sor Raposkán az éves kötelező eboltásra,
melyet idén is Dr. Ruzsa György állatorvos
végzett el településünkön.

Felhívjuk a Tisztelt Olvasók figyelmét,
hogy a könyvtár nyitvatartása szeptember
1-től a következő módon változott:

H: 10.00-17.00
K: Szünnap 
Sz: Szünnap

Cs: 10.00-17.00
P: 13.00-18.00
Sz: 14.00-15.00

V: Szünnap

Eboltás

Könyvtár hírek

2020. szeptember 8-án a könyvtárban
Raposka Község Önkormányzata Képvi-
selő-testületének vendége volt Fenyvesi
Zoltán országgyűlési képviselő úr és kol-
léganője. Bolla Albert polgármester úr
köszöntötte a jelenlévőket, majd ismer-
tette képviselő úrral az önkormányzat fej-
lesztési elképzeléseit. A képviselő-testü-
let tagjai valamennyien aktívan részt vet-
tek a megbeszélésen, ahol előadhatták ja-
vaslataikat és feltehették kérdéseiket is.
Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő
úr is bemutatta az elképzeléseket, pályá-
zati lehetőségeket, melyekre Raposka a
jövőben is nyújthat be támogatási igényt. 

Kihangsúlyozta, hogy számára fontos,
hogy körzetének minden települése sze-
rezhessen valamilyen célterületen a tá-
mogatásokból, ezért látogat el szinte min-
denhová személyesen is, hogy közvetle-
nül az önkormányzatok vezetőjével és
képviselőivel tudjon egyeztetni az adott
település fejlesztési lehetőségeiről. Kö-
szönettel vettük, hogy Raposka Község
Önkormányzata 2019-ben (új falubusz)

és 2020-ban (Könyvtár felújítása) is tá-
mogatásban részesült a Magyar Falu
Program keretében. -KOK-

Képviselők találkozója Raposkán

Képviselők a Kultúrház előtt 
(fényképezte: Borbély Balázs)
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Vecsei-Szeitz Anett és Vecsei Máté 
- 2020. augusztus 1. 

Vámosné Ángyán Katalin és Vámos
Ádám - 2020. augusztus 22.

Szijártó-Nagy Viktória és Szijártó László
- 2020. szeptember 26. 

Sok boldogságot, jó egészséget kívánunk
az ifjú pároknak!

Házasságkötések Raposkán

2020. szeptember 23-án, este 18:00 órá-
tól Erdély rövid történetét ismerhettük meg
fotósorozat vetítése mellett a könyvtári
program keretében. Előadónk Szilaj Rezső,
a Wass Albert Könyvtár és Múzeum mun-
katársa, illetve a Tapolcai Plecotus
Barlangkutató Csoport vezetője volt, a saját
túráin készített képek segítségével járta ve-
lünk körbe a szívünknek kedves tájat.
Hihetetlen sok szépség, mai napig fennma-
radt várak, várromok tanúskodnak a rég-
múltról, a korai történelmi időszakokról.
Köszönjük a tartalmas előadást, szeretettel
várjuk hozzánk máskor is! -KOK-

Erdélyi tájakon
– KSZR előadás
a könyvtárban

Örömmel értesítem a falu lakóit, hogy
egyesületünk 2020. augusztus 5-én – az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság pályázatán elnyert 615.650,- Ft össze-
gű támogatás felhasználásával, valamint
Raposka Község Önkormányzata hozzájá-
rulásával és támogatásával tűzoltó szertárt
és egy térfigyelő kamerát telepített a foci-
pálya mellé, melyet az önkormányzat to-
vábbi egy darab LED-es lámpa felszerelé-
sével is támogatott, mely éjszakai fényt
biztosít az érintett területen, melynek segít-
ségével a kamera is hatékonyabban műkö-
dik, nagyobb biztonságot nyújt. Polgár-
mester Úrral közösen választottuk ki a
szertár helyét, és egyeztünk meg arról,
hogy a térfigyelő kamerát ráköthetjük az
önkormányzati hálózatra. A pályázat elké-
szítésében, benyújtásában és elszámolásá-
ban a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokságtól kaptunk segítséget, akik
a projektünk kapcsolattartói is voltak egy-
ben. Hála az ő segítségüknek a tényleges
munkálatok, az alapozás már júniusban el-
kezdődött a Raposkai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjai aktív közreműködésével,

lelkes csapatmunkájával. A teljesség ked-
véért, hogy senkit ne hagyjak ki a felsoro-
lásból, köszönetemet fejezem ki mindenki-

nek, aki valamilyen módon részt vett vagy
támogatta a szertár létrejöttét! 

– Nagy Sándor, RÖTE elnök –

RÖTE hírek – elkészült az új tűzoltó szertár



„Hideg őszi napok után
még egy utolsó hőhullám”
Poór Edit: Indián nyár c. versének folytatá-
sa a rejtvényben.

Vízszintes: 1. vers folytatása (1); 11. sze-
relem istene a római mitológiában; 12. ko-
moly jelzője lehet; 13. autóbusz menete;
15. ritka németül; 16. e nap; 17. NDK né-
met neve; 18. kutya teszi; 20. alighogy; 21.
napszak; 23. babasírás; 25. eset fele; 26.
azúrkék; 29. bölcs mester a hindu vallás-
ban; 31. germánium vegyjele; 32. tagadó-

szó; 33. szóvégződés; 34. Légiforgalmi és
Repülőtéri Igazgatóság; 36. kopottá tesz;
37. IA, 38…..  van, nem szavazza meg; 40.
vers folytatása (3).

Függőleges: 1. vers folytatása (2); 2. ra-
jong érte; 3. ... Dani (énekes); 4. Francia-
ország sportjele; 5. LV; 6. Zeusz felesége;
7. görög mitológiai alak, a szerelmi költé-
szet múzsája; 8. ütlegel; 9. háromtagú kö-
tőszó eleme (nemcsak,hanem,…); 10. is-
kolai ragasztó; 14. biztos, nyerő; 19. feké-
lyes; 22. vásznat készít; 24. fa része; 27.

galamb; 28. ŰEŰ; 30. … Tivadar színész;
35. illetve röv.; 36. NNÖ, 37. Duna mel-
lékfolyója Svájcban; 39. Európai Közös-
ség; 40. AÖ; 41. kertet forgat.

Beküldendő a vízszintes 1; 40; és a függő-
leges 1. sz. sorok megfejtése a Teleház
8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre,
vagy ugyanott személyesen is leadható.
Beküldési határidő: 2020. november 30.
Nyertes díja: könyvutalvány. Előző rejt-
vény nyertese: Skerlecz Zoltán, Tapolca.
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

Nyitvatartás: H: 10.00-17.00, K-Sz: Szünnap, Cs: 10.00-
17.00, P: 13.00-18.00, Sz: 14.00-15.00, V: Szünnap
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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