
Köszöntöm az Olvasókat az újság
negyedik negyedévi számának
megjelenése kapcsán.

Kezdő gondolataimban ismét a
koronavírus okozta problémákról
kell hírt adnom. Sajnos, a vírus to-
vábbra is szedi áldozatait. Belegon-
dolni is szörnyű, hogy már több,
mint 40 Raposka lélekszámú tele-
pülés polgárai haltak meg a korona-
vírussal összefüggésben hazánk-
ban. A november 11-én meghozott
kormányzati döntések pedig ismét
szigorú korlátok közé szorítják nap-
jainkat, teszik nehézzé életünket. A
vírus elleni védekezés általános sza-
bályainak betartása mellett azonban
bizakodva nézhetünk az elkövetke-
zendő időszakra, mivel elkezdődött
a leginkább rászorulók védőoltása.
A vakcina beadatása mindenki szá-
mára önkéntes és térítésmentes,
melyre előzetes regisztráció alapján
lehet jelentkezni levélben, illetve
elektronikus úton. Éljenek minél
többen az oltás lehetőségével, bíz-
zanak tudósaink, orvosaink oltással
kapcsolatos hivatalos ösztönzésé-
ben! A védőoltással szerzett immu-

nitás ad csak esélyt arra, hogy elke-
rüljük a súlyos problémákat és szö-
vődményeket, mely által kisebb a
lehetősége a fertőzés továbbterjedé-
sének környezetünkben, családtag-
jaink és embertársaink körében.

Az önkormányzati munka is ne-
hezebb napjainkban. Nem tarthatók
rendezvények, nem ülésezhet a
képviselő-testület, azonban valami-
lyen formában igyekszünk megfe-
lelni a kialakult helyzetnek. A kép-
viselő-testületi ülések helyett képvi-
selői megbeszélésre került sor há-
rom alkalommal, melyek során az
ügymenethez fontos dolgokat be-
széltük át. 

Kulturális programjaink során a
Szent Mihály-napi szabadtéri ren-
dezvényt tudtuk nagyobb lakossági
részvétel mellett megtartani. 

A képviselő-testület döntése alap-
ján „Raposka díszpolgára” címet
Varga József volt alpolgármester
kapta meg több évtizeden át, nagy
szorgalommal végzett önkormány-
zati munkájáért, míg Szentgyörgyi
Ferencné „Raposkáért” kitüntetés-
ben részesült a faluközösségért vég-

zett odaadó munkájának elismeré-
séül. Ezúton is gratulálok mindket-
tőjüknek. A köz érdekében végzett
munkájuk szolgáljon jó példaként a
fiatalabb generáció számára!

Folytatás a következő oldalon.
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Önkormányzati Hírek

Dr. Iker Viktória jegyző „Raposka díszpolgára” 
kitüntetést adja át Varga József korábbi 

alpolgármester úr részére

Ünnepélyes átadás – Bolla Albert polgármester,
Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő, 

Beke Zsolt plébános

Fenyvesi Zoltán országgyűlési 
képviselő gratulál Szentgyörgyi

Ferencnének a „Raposkáért” 
kitüntető címhez
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Folytatás az előző oldalról:
A rendezvény ünnepi fejezetében

átadásra került a Magyar Falu
Program keretében 100 %-os támo-
gatással elnyert 11 millió Ft össze-
gű Opel Vivaro falugondnoki busz,
valamint az új eszközökkel felsze-
relt játszótér. Az átadási ceremónia
Fenyvesi Zolán országgyűlési kép-
viselő, Beke Zsolt plébános, és dr.
Iker Viktória jegyző közreműködé-
sével történt meg. 

Az önkormányzat egyéb dolgait
illetően ellenőrzésre került a
Falugondnoki Szolgálat, melynek
során a kért anyagokat eljuttattuk az
Államkincstár részére. 

Több hegyi út megújult, illetve ja-
vításra került (435; 446/40; 256.
hrsz) mintegy 5millió Ft értékben,
az önkormányzat teljes pénzügyi fi-
nanszírozásában. 

Elkészült a kultúrház fűtés-kor-
szerűsítése, álmennyezet építése, a
világítás- és hangtechnika, valamint
a festési munkálatok. A beruházás
szintén a Magyar Falu Program pá-
lyázati támogatásából valósult meg
közel 9 millió Ft értékben.

Mindenszentekre elkészült a te-
mető napelemes lámpáinak (6 db)
telepítése, továbbá 1 db lámpa ke-
rült a tűzoltó szertár elé biztonsági
világításként. A saját erős beruházás
értéke mintegy 800 ezer Ft-ot tett
ki.

Eladásra került a régi, 12 éves
Ford Tranzit falugondnoki busz 2,3
millió Ft értékben.

A település önkormányzatának
pénzügyi helyzete stabil, kellő meg-
takarításokkal rendelkezünk, mely
jó alapot biztosíthat az elkövetkező
esztendőnek.

Változás történt az önkormányzat
személyi állományában. Kovácsné
Ottó Krisztina kultúros 2020. dec-
ember 1-i hatállyal, közös meg-
egyezéssel munkahelyet váltott. Az
előzőek nem érintik Kriszta képvi-
selői és alpolgármesteri státuszát, a
velük kapcsolatos feladatokat a jö-
vőben is ellátja.

A megüresedett munkahelyet
2020. december 2-től a képviselő-
testület egyetértése mellett Rudolf
Mária tölti be, aki 1 évig - az ön-
kormányzattal kötött szerződés

alapján - a Nemzeti Művelődési
Intézet Veszprém Megyei
Igazgatóságának foglalkoztatásá-
ban áll, és megtörténik a törvény ál-
tal előírt szakmai képzése is.
Végzettsége a tanfolyam után köz-
művelődési asszisztens lesz. Az 1
éves képzés mellett Marcsi ellátja a
falu kultúrosi-, és könyvtári felada-
tait, melyhez kérem, segítsék mun-
káját!

Tisztelt Olvasó!
Az előzőekben közzétett gondola-

taimmal zárom a 2020-as esztendőt.
Kérem, továbbra is tartsák be az ér-
vényben lévő járványügyi szabá-
lyokat, vigyázzanak magukra, csa-
ládjukra, és embertársaikra!

A védőoltások beadásával kezde-
tét vette a vírus elleni védelem új
szakasza, így várhatóan a közeljö-
vőben már pozitív hírekről adhatok
számot Önöknek.

A 2021-es év elején kívánok
mindannyiuknak egy szebb, egész-
ségben megélt újévet!

Tisztelettel:
Bolla Albert 

polgármester

Önkormányzati Hírek

2020. december 1-je óta töltöm be
Raposkán a kultúros posztot. Sajnos a
vírushelyzet miatt még nem tudtam
Önöket személyesen köszönteni új mun-
kahelyemen, de remélem nem kell sokat
várni a találkozásra.

Röviden szeretnék bemutatkozni, bár
szerintem már mindenki ismer.

1980-ban születtem Tapolcán, és
2003-ban költöztem ebbe a gyönyörű
kis faluba. A Szigligetre vezető útról
sokszor láttam, és a leveleink is több-
ször érkeztek Raposka címzéssel, de
akkor még nem sejtettem, hogy valaha
otthonra találok itt. Borbély Balázs
párjaként, és a 3 gyerkőcünk Bodza,
Balu és Barni anyukájaként ismernek
sokan, valamint a rendezvények segítői
és szereplői között is többször felbuk-
kantam. Ez a feladat mégis új számom-
ra, most nem „csak„ segítő leszek!
Ezúton is szeretném kérni a segítségü-
ket.

Szeretném, ha az általam szervezett
eseményeket minél többen látogatnák,
és természetesen várom az ötleteket,
hogy színes és Önöknek tetsző műso-
rokat mutathassunk be. Nem utolsó
sorban pedig várom a segítők és a sze-
replők jelentkezését is, hiszen én egye-
dül kevés lennék. Remélem, hogy
akikkel eddig volt szerencsém együtt
dolgozni, azok a továbbiakban is mel-
lettem állnak majd. 

Segítségre azért is nagy szükségem
lesz, mert az állás elfogadásával azt is
vállaltam, hogy a Nemzeti Művelődési
Intézet  által kiírt közművelődési asz-
szisztens képzésre fogok járni, amint a
vírushelyzet engedi. Az iskolakezdéssel
pedig együtt jár a könyvtár nyitása és a
rendezvények szervezése is.

Szeretném folytatni az elődöm pél-
dáját, és sok kézműves foglalkozást
tartani. 

Folytatás a következő oldalon.

Kedves raposkai lakosok!
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Folytatás az előző oldalról:
Ha lesz rá igény, új irányokat is meg-

célozhatunk, mint például a varrás
vagy a horgolás. Természetesen ezekre
a foglalkozásokra minden korosztályt
szívesen várok, hiszen a tanulás vagy a
gyakorlás nem kor függvénye.

A filmklubbot is folytatnám havi
rendszerességgel, ahol klasszikus és

kortárs magyar alkotásokat vetítünk.
Fel szeretném tárni Önök elött a köz-

tünk élő, és eddig megbújva alkotó
művészeket, és kiállítást szervezni a
műveikből.

A nyitvatartásról később tájékozta-
tom Önöket, mert össze kell majd han-
golnom az iskolával, ami előrelátható-
lag heti két nap lesz majd.

Kívánom, hogy az új esztendő szu-
per programokkal és kevés korlátozás-
sal teljen, hogy újra folytatódjon a kö-
zösségi élet a faluban, ahogyan eddig,
összefogással, jókedvvel és jó élmé-
nyekkel. 

Rudolf Mária, közművelődési asz-
szisztens

Telefonszámom: +36-30-298-9990

Kedves raposkai lakosok!

2020. október 3-án, szombaton,
Szent Mihály-napi szabadtéri rendez-
vényt szervezett Raposka Község Ön-
kormányzata. Ünnepi képviselő-testü-
leti ülés keretében mondott beszédet
Bolla Albert polgármester, majd átadta
Raposka Díszpolgára és Raposkáért ki-
tüntető címeket Varga József és
Szentgyörgyi Ferencné részére.
Fenyvesi Zoltán országgyűlési képvi-
selő úr köszöntötte a kitüntetetteket,
beszélt a Magyar Falu Program sikeré-
ről, hogy térségünkben a legtöbb kiste-
lepülés részesült már pályázati támo-
gatásban, hiszen igyekeznek minden
faluba forrásokat juttatni, értékes fej-
lesztéseket támogatni. Gratulált a ra-
poskai megvalósított beruházásokhoz

és újonnan elnyert pályázathoz, majd
Beke Zsolt plébános úr áldásával kí-
sért, felújított játszóteret és az új
Magyar Falu Program támogatásával
beszerzett falubuszt ünnepélyes kere-
tek között átadta. Az ünnepséget a
Tördemic Néptáncegyüttes csodálatos
előadása zárta. Az átadási ceremóniát
egy finom vacsora követte, gulyásleves
volt a menü, melyet ezúttal a raposkai
fiatalok segítettek elkészíteni Barka
Ernőné képviselő asszonynak. A
Mihály-napi búcsún vásározók is jelen
voltak, színes és szép, finom portéká-
kat hoztak a mi kis falunkba. Origami
alkotásokat, kézműves játékokat, dísz-
eket, házi szappanokat, és szörpöket,
lekvárokat valamint retro édességeket
vásárolhatott, aki eljött a rendezvényre.

Mindenkinek hálásan köszönjük a
segítséget, azoknak akik eljöttek az ori-
gami foglalkozásra segíteni, akik sátrat
állítottak, padokat pakoltak, segítettek
az előkészületekben, a főzésben és az
elpakolásban. Köszönet mindezért
Barka Ernőné Magdinak, Borbély
Balázsnak, Hoffman Szilviának, Nagy
Sándornak, Nagy Szabolcsnak, Nagy
Renátának, Forika Boglárkának,
Hegedüs Dominiknek, Linter Martin-
nak, Muzsi Szabolcsnak, Ifj. Borbély
Balázsnak és Borbély Bodzának,
Szalóky Eszternek, Riba Erzsébetnek,
Riba Tibornak, Süketesné Fehérvári
Beának, Forika-Török Kingának, Hor-
váth Eszternek, Rudolf Máriának,
Kozma-Bognár Nikolettának, Hergo-
vits Jánosnak és az önkormányzat két
dolgozójának, Karácsonyi Aliz falu-
gondnoknak és Muzsiné Szabó
Tamarának. -KOK-

Hagyományőrző 
Szent Mihály-napi szabadtéri

rendezvény Raposkán

Október 20-25-ig online játéksoro-
zat indult a falu Facebook oldalain, a
nemzetközi Code Week 2020 prog-
ramban. A játékot a raposkai Digitális
Jóléti Program Pont szervezte, öt na-
pon keresztül népszerűsítettük a fia-
talok és valamennyi érdeklődő szá-
mára a programozással kapcsolatos
játékokat, oldalakat, ismereteket.
Közös játékra is invitáltuk a résztve-
vőket, online kvíz formájában, mely-
nek nyertese a Borbély család lett. A
népszerű programban történő részvé-
telünket országosan is elismerték,
ugyanis Raposka harmadik helyezést
ért el a Code week legaktívabb DJP
Pontja kategóriában. A könyvtár nye-
reménye egy 35.000 Ft értékű oktatá-
si célra használható robot, melyet a
falubeli gyerekek bármikor kipróbál-
hatják majd a könyvtárban, amint le-
hetőség nyílik rá. 

-KOK-

A kód neve:
Raposka - 
Code week 

online 
eseménysorozat

Készül a gulyásleves 
(Hegedüs Dominik, Nagy Szabolcs

és Linter Martin segítenek)
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Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Talán a legfájóbb volt ebben az évben, hogy elmaradtak
az őszi próbák, az ünnepi műsorra készülés és az idősek ka-
rácsonya rendezvény megszervezése, megtartása. Saj-nál-
juk, hogy nem foghattunk kezet, hogy nem tudtunk ünnepi
vacsorával kedveskedni a településen élő 60 év feletti la-
kóknak, de az egészségük mindennél fontosabb. Helyette az
önkormányzat dolgozói és a képviselők közös összefogásá-
val ünnepi csomagok készültek, melyeket közösen szállítot-
tak házhoz 2020. december 14-én délután. Sikerült meglep-
ni otthonukban az időseket, egy egészséges holmikat (fer-
tőtlenítő, szájmaszk, vitamin) is tartalmazó ajándékcsomag-
gal. A képviselők mókás karácsonyi manóknak, rénszarva-
soknak öltözve loptak egy kis mosolyt a megajándékozottak
arcára.         -KOK-

Idősek karácsonya

Karácsonyi dekorálás
Raposkán

Egy kisebb csapattal állítottuk fel Borbély Balázs képviselő
szervezésében a mindenki karácsonyfáját Raposkán. Czanka
Lajosné Margit ajánlotta fel a falunak ezt a gyönyörűséges fe-
nyőfát, amit a legnagyobb szeretettel öltöztettünk fel ünnepi
ruhába. Készült mellé egy kisebb betlehem is, amely Rudolf
Mária vezetésével és a képviselők, Barka Ernőné, Hoffman
Szilvia és Kovácsné Ottó Krisztina asszisztálásával készült el,
ebben az évben első alkalommal. -KOK-

Folyik a karácsonyfa díszítés Linter Ottó szóhoz sem jutott a meglepetéstől

Idén sajnos a korlátozások miatt elmaradtak az önkor-
mányzat téli, beltéri rendezvényei.

A gyerekeknek azonban nem kellett nélkülözniük a Miku-
lást, hiszen ezúttal minden házhoz eljuttatta Raposka Község
Önkormányzata szervezésében beszerzett csomagokat, még
a Szent György-hegyen is járt. Kovács Péter öltözött idén
Télapónak és Kovácsné Ottó Krisztina alpolgármesterrel
(Télanyóval) és a két cserfes krampusszal, Karácsonyi Aliz-

zal és Muzsiné Szabó Tamará-
val együtt örvendeztették meg a
gyerekeket 5-én, szombaton, a
késő délutáni órákban. Azok a
gyerekek, akik éppen otthon
voltak és meglátták a Mikulást,
lelkesen szavaltak, vagy énekel-
tek neki, az apróságok szeme
csillogott az örömtől, hogy a
Télapó szerint idén is megérde-
melték az ajándékot.       -KOK-

Házhoz jött a Télapó

Télapó elhozta magával
Télanyót is Raposkára
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A sértettek bankkártya adataihoz
jutottak hozzá a csalók, egyiküket
több százezer forinttal károsították
meg. A Veszprémi Rendőrkapi-
tányság csalás miatt nyomoz.

Egy férfi tett bejelentést a rend-
őrségre 2020. december 31-én ar-
ról, hogy édesanyját ismeretlen
személy felhívta, és az unokájá-
nak adta ki magát. A hívó el-
mondta, hogy megsérült, és az el-
látáshoz pénzre van szüksége.
Miután a sértett közölte, hogy
nem tart otthon készpénzt, a csa-
ló a sértett bankkártyáján szerep-
lő adatok beolvasását kérte,
amelynek a hívott eleget tett. Az
ismeretlen több százezer forint
értékben vásárolt a kártya adata-
it felhasználva.

Pár nappal később, 2021. janu-
ár 5-én szintén egy férfi értesítet-
te a rendőrséget, hogy nagyma-
máját ismeretlen személy felhív-
ta, az unokájaként mutatkozott
be, majd elmondta, hogy balese-
tet szenvedett és megsérült. A ká-
rok rendezésére pénzt, valamint
később, a további beszélgetés so-
rán a bankkártyájának adatait
kérte a sértettől. A megszerzett
adatokkal a csaló nagyobb össze-
gű tranzakció végrehajtását kez-

deményezte, azonban a bank
blokkolta azt, így kár nem érte a
sértettet.

A Veszprémi Rendőrkapitányság
mindkét eset kapcsán büntetőeljá-
rást indított.

A rendőrség tapasztalata alapján a
csalók újabb és újabb hamis állítá-
sokat találnak ki, amivel megpró-
bálják becsapni a gyanútlan ember-
eket. Hivatkoznak például hatóság-
ra, nyereményre, bajba jutott gyer-
mekükre, unokájukra. Azt állítják,
hogy a hivatkozott hozzátartozó va-
lamilyen nagy bajba, esetleg életve-
szélybe került (például autóbalese-
tet szenvedett vagy tartozása van),
és ezért sürgősen pénzre van szük-
ségük.

Korábbi eseteknél jellemzően a
csalók elküldtek valakit a pénzért,
esetleg ékszerekért, és azt szemé-
lyesen vették át a sértettektől. Újab-
ban az elkövetők már arról próbál-
ják meggyőzni az idős embereket,
hogy egy ismert pénzküldő hálóza-
ton keresztül utalják át a kért össze-
get egy megadott – általában külföl-
di – bankszámlaszámra, esetenként
felajánlják, hogy taxit küldenek lak-
címére, ami elviszi egy olyan hely-
re, ahonnan a pénzt át tudja utalni.
Amennyiben az áldozat arra hivat-
kozik, hogy nincs otthon készpén-
ze, akkor a bankkártyaadatok be-
diktálására kérik, amelyet gyorsan
felhasználva különböző online vá-
sárlási tranzakciót bonyolítanak le.

A Veszprém Megyei Rendőr-fő-
kapitányság azt tanácsolja, hogy ha
hasonló telefonhívást kapnak, ne
teljesítsék a telefonáló kérését! Ne
adják ki a bankkártyájuk adatait
(kártyaszám, hátoldalon lévő há-
romjegyű kód, lejárati dátum) sem
telefonos megkeresések, sem kö-
zösségi oldalon történő felhívások
esetén illetékteleneknek, mivel ezen
információk birtokában online vá-

sárlás hajtható végre a kártya fizikai
jelenléte nélkül is.

Fogadják meg az alábbiakat:
• Ne döntsenek egyedül, minden

esetben azonnal ellenőrizzék a hí-
vás valóságtartalmát!

• Mielőtt bármit tennének, hívják
fel azt a személyt, akire az ismeret-
len telefonáló hivatkozik!

• Keltse fel a gyanút, ha pénzátu-
talásra kérik fel, illetve felajánlják,
hogy az utalás lebonyolítása érde-
kében taxit küldenek Önökért!

• Bankkártyaadataikat semmilyen
körülmények között ne adják meg
idegeneknek!

• Ha felmerül a gyanúja, hogy va-
laki önmagát hozzátartozónak adja
ki, hívják fel, és tájékozódjanak!

• Ne beszéljenek idegenek előtt,
nyilvános helyen magánügyeikről,
hiszen ezeket az információkat a
bűnelkövetők felhasználhatják!

• Figyeljenek oda, hogy telefonon
se adjanak meg magukról, család-
jukról adatokat senkinek! Az elkö-
vetők ügyes kérdéseikkel észrevét-
lenül is személyes információkhoz
juthatnak, ezért úgy tűnhet, hogy
előzetesen sokat tudnak az áldozat-
ról.

• Gyanús idegenek látogatása ese-
tén jegyezzék meg személyleírásu-
kat, gépjárművük rendszámát!

• Bűncselekmény gyanúja esetén,
vagy ha mégis bűncselekmény ál-
dozatává válnak, azonnal értesítsék
a rendőrséget a 112-es segélyhívó
számon!

A legfontosabb, hogy a család, a
rokonok, a barátok sokat beszélges-
senek a veszélyeztetett korosztály-
lyal erről a jelenségről, a bűnelkö-
vetésnek e formájáról. Készítsék fel
idős hozzátartozójukat arra, hogyha
ilyen jellegű telefonhívást kapnak,
mit tegyenek!

TAPOLCAI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A Tapolcai Rendőrkapitányság tájékoztatója
FIGYELEM, CSALÓK!



A rejtvény fősoraiban téli madara-
ink neve szerepel.
Vizszintes: 1. madár neve; 11. lopva
megszerez; 12. ruhaanyag; 14. romba
dönti; 16. öreg; 17. mutató szó; 18.
Global Engineering Alliance; 19. juttat,
20. ágazat; 22. kettős mshg; 23. virág ré-
sze; 25. lét; 26. elgondolás; 28. elme; 30.
jegyzetel; 32. miatt régiesen; 33. madár
neve; 37. fohász; 38. madár neve.
Függőleges: 1. memória zavar; 2. alko-
tórész; 3. kutat; 4. punk zenei stílus; 5.
madár neve; 6. elforgatja; 7. IKA; 8.
germánium vegyjele; 9. Szombat-hely
városrésze, 10. madár neve; 13. mező-

gazdaság röv.; 15. borravaló; 19. művé-
szet latinul; 21. betű kiejtve; 22. három
oroszul; 24. rózsa és kikerics jelzője; 27.
EMEA; 29. méhek  által termelt anyag
(ford.); 31. titokban figyel; 34. nyoma-
tékosító szó; 35. gyarapodik; 36. GZ.
Beküldendő a vízszintes 1; 33; 38, és a
függőleges 5; 10. sz. sorok megfejtése
a Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz.
alatti címre, vagy ugyanott személye-
sen is leadható. Beküldési határidő:
2021. április 10. Nyertes díja: könyv-
utalvány. Előző rejtvény nyertese:
Tóth Józsefné, Raposka. Rejtvényt ké-
szítette: 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: Rudolf Mária
Tel.: +36-30/298-9990
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 na-
pokon: 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 min-
den hónap harmadik csütörtökén 10.00-12.00 órá-
ig.

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 •

Keresztrejtvény

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.

„Juhász Gyula: Consolatio”

Barka Károlyné Matus Anna – 
élt 76 évet, elhunyt 2020. novem-
ber 3-án. 

Dónáth Mária – élt 69 évet, 
elhunyt 2020. október 12-én. 

Fazekas Sándorné Rózsa Ilona –
élt 88 évet, elhunyt 2020. novem-
ber 17-én.

Merics György – élt 72 évet, 
elhunyt 2020. december 15-én. 

Gyászhír


