
Szeretettel köszöntöm az újság
valamennyi olvasóját!

A II. negyedév híranyagának ösz-
szeállítása során ismét a koronaví-
rus járvány mindennapjainkat érin-
tő hatását szükséges kiemelnem. A
különböző ülések és rendezvények
szigorú előírások mellett kerülhet-
tek csak megtartásra az érvényben
lévő rendeletek értelmében. Június
közepétől könnyítések történtek a
kormányrendeletek értelmében,
ami köszönhető volt a lakosság
nagyarányú átoltottságának, és a
meleg időjárásnak. Több

mint 5,5 millióan vették fel a vé-
dőoltást hazánkban, és nagymérték-
ben csökkent az elhunytak száma.
Egy kicsit most fellélegezhetünk,
nem kötelező a maszk hordása, me-
hetünk nyaralni, élhetjük a megszo-
kott életünket. Az azonban megálla-
pítható, hogy az emberek óvatosab-
bak és visszafogottabbak lettek
mindennapjaikban, ami érthető, és
talán nem is baj. Sajnos az előrejel-
zések 4. hullámot prognosztizálnak
az új vírus mutáns tekintetében.
Továbbra is kérem a lakosságot,
hogy mindenki vigyázzon magára,
tartsa be az általános védőszabályo-
kat, és higiéniai előírásokat.

Az önkormányzati munkát nézve
egy alkalommal tartottunk képvise-
lői megbeszélést helyszíni bejárás-
sal egybekötve, a Fő u. 31. sz. ön-
kormányzati lakóépületnél, ahol
megtekintettük az átalakítási mun-
kálatok állását, valamint átbeszél-
tük a települést érintő különböző
dolgokat, teendőket. Képviselő-tes-
tületi ülésre nem került sor, a szük-
séges, esetleges döntések polgár-
mesteri hatáskörben kerültek meg-
hozatalra. Beadásra került a kultúr-
ház tetőterének átalakításával kap-

csolatos pályázatunk. A zártkerti in-
gatlanokra továbbra is érvényes a
vízbekötési tilalom, melynek felol-
dása 2022 január 1-től várható.  A
szolgáltató elkezdte a szükséges át-
alakítási munkálatokat, és az azt kö-
vető beüzemelést. A különböző tör-
ténéseket illetően részt vettem
Szigligeten az óvoda tetőcseréjé-
nek, és új kerítésének ünnepélyes
átadásán, valamint a strandnyitó ün-
nepségen. Részt vettem továbbá a
Tapolcán rendezett TOP és EFOP
pályázati tanácskozásokon, és a
hegymagasi májusfa kitáncolási ün-
nepségen. 

A Tapolcai Köztestületi Tűzoltó-
ság ülésén Dobó Zoltán urat, Tapol-
ca város polgármesterét választottuk
ismételten elnökké, helyettesévé pe-
dig Starcsevics Károly került meg-
választásra. A parancsnoki posztra
Pfluger Attila került kinevezésre. 

Részt vettem továbbá a Vinum
Vulcanum Borlovagrend közgyűlé-
sén, a Lesencéktől a Balatonig
Egyesület ülésén, és a tapolcai
Semmelweis ünnepségen.

Helyi rendezvényeinket illetően
ismét elmaradt a legnagyobb tavaszi
rendezvény, a Szent György-hegyi
Napok ünnepségsorozata. Megtar-
tásra került a gyermeknap, a hagyo-

mányos májusfaállítás és kitáncolás,
valamint az Anyák-napi megemlé-
kezés. Az önkormányzat szervezé-
sében a Föld Napja alkalmából helyi
önkéntesekkel szemétgyűjtési akció
került megszervezésre. A résztve-
vők mintegy 30 zsák szeméttől sza-
badították meg környezetünket.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki a
munkálatokban segítőknek.

Az egyéb munkákat illetően fo-
lyamatos volt a közterületi fűnyírás,
a hegyi utak gallyazási, és rézsűtisz-
títási munkái. A Fő u. 31. sz. önkor-
mányzati épületnél befejeződtek - a
vállalkozóval kötött szerződés alap-
ján - a különböző felújítási-javítási
munkálatok, valamint megtörtént a
pénzügyi elszámolás is. Sor került a
pajta, és a kis tároló permetező fes-
tésére, a villamos hálózat átnézésé-
re, és szükségszerű javítására.
Hamarosan megtörténik a 2 db ajtó,
és 1 db ablak beépítése is. A mun-
kák eredményeként a falubuszt és
gépeinket, eszközeinket fedél alatt,
zárt helyen tudjuk már tárolni. A jö-
vőben még foglalkozni kell az utcai
kerítés, és kapuk megépítésével, és
a különböző kül-, és beltéri festési
munkálatokkal, hogy további funk-
ciókat telepíthessünk az épülethez.

Folytatás a következő oldalon.
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Önkormányzati Hírek

Elkészült a tároló
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Folytatás az előző oldalról:
A Falugondnoki Szolgálat mun-

kája folyamatos volt, segítve az ön-
kormányzat, és a település lakóinak
ügyintézését, és a megszokott
egyéb feladatok elvégzését.

A kulturális asszisztens is szorgal-
masan végzi a számára előírt tanfo-
lyamot, szervezi az aktuális kulturális

programokat, és intézi a rá bízott
egyéb feladatokat. Az előzőek alap-
ján köszönetemet fejezem ki Kará-
csonyi Alíz falugondnoknak, és Ru-
dolf Mária kulturális asszisztensnek a
negyedévben végzett munkájukért.

Tisztelt olvasó!
2021. II. negyedévi gondolatai-

mat ezennel zárom. Kérem mind-

annyiukat, hogy a visszakapott vi-
szonylagos szabadság ellenére le-
gyenek óvatosak, körültekintőek.
Vigyázzanak egészségükre!

Kívánok mindenkinek szép nya-
rat, és jó egészséget!     Bolla Albert

polgármester

Önkormányzati Hírek

Raposka Község Önkormányzata
szemétgyűjtést hirdetett 2021. április
24-én a faluban és környékén.
Kovácsné Ottó Krisztina alpolgár-
mester házi süteménnyel fogadta a
résztvevőket. Köszöntötte a jelenlé-
vőket, majd elindultak a falu belterü-
letén, hogy megtisztítsák a terepet.
Rudolf Mária kultúros vezényelte a
csapatokat a megfelelő helyszínekre,
majd kiosztásra kerültek a védőkesz-
tyűk és zsákok, melyeket az önkor-
mányzat biztosított. Karácsonyi Aliz
falugondnok szervezésében került
összegyűjtésre, és elszállításra a –
mintegy 30 zsáknyi - illegálisan el-
helyezett hulladék. Jó érzés volt lát-
ni, hogy a falu belterületén alig volt
eldobott szemét.  Nagyobb mennyi-
séget a hegyre vezető út szélén talál-
tak a lelkes segítők. Nagyon köszön-
jük a szorgos munkát a résztvevők-
nek! Akik eljöttek és önkéntesként
dolgoztak: Horváth Szabolcsné és

két kislánya Olíva és Lilla, Nagy
Sándor, Nagy Szabolcs, Nagy
Renáta, Riba Tibor, Muzsiné Szabó
Tamara Kinga, Hegedüs Dominik,
Forika Boglárka, Hergovits János,
Falati Liliána, Falati Barnabás, Falati
Nóra, Hadnagy Adrián, Borbély
Balázs és két gyermeke Bodza és
Balázs, Linter Martin, Karácsonyi
Aliz, Kovácsné Ottó Kriszta. -KOK-

Szemétgyűjtés 
a Föld-napja alkalmából

József Attila születésnapján vers-
vadászatot szervezett Rudolf Mária
könyvtáros, kultúros. A feladat az
volt, hogy a falu különböző pontjain
elhelyezett verseket kellett megtalál-
ni, felolvasni, erről felvételt készíteni
és elküldeni. Köszönjük mindenki-
nek, akik részt vettek a mókás játék-
ban, és felolvasták Romhányi József
vidám sorait! A beküldött videókat
összevágtuk, mely megtekinthető a
falu közösségi oldalain.            -KOK-

Videóüzentben emlékeztünk
meg a költészet napjáról

Sajnos idén sem volt lehetőségünk
arra, hogy személyesen ünnepelhes-
sük meg az anyukákat, nagymamá-
kat Anyák napján. Rudolf Mária
kultúros azonban megtalálta a mód-
ját annak, hogyan lehet mégis ked-
veskedni az ünnepelteknek. Felkérte
a faluban élő gyerekeket és szülei-
ket, hogy verseljenek, küldjenek ké-
peket, melyekről online műsort ké-
szítettek Kovácsné Ottó Kriszta al-
polgármesterrel. A képeket és a fel-
vételeket egy zenés videóban tették
közzé a település Facebook oldalain.
Marcsi továbbá arra ösztönözte a fa-
luban élőket, hogy a húsvét után – a
Kultúrház elé telepített - üres tojásfát
díszítsék fel szívekre írt üzenetekkel.
Ez az akció is sikeres volt, mert
szebbnél szebb, megható üzenetek
kerültek a fára. Reméljük jövőre már
a kultúrházban tarthatjuk meg ezt a
szép hagyományt.

Anyák napja 
– pandémia

idején

Szemétgyűjtés Raposkán 

a Föld napja alkalmából

Rudolf Marcsi kultúros korán 

reggel helyezte el a verseket a falu

különböző pontjaira, a szép 

színesre festett kövek alá

Anyák napi „szeretetfa” 

a Kultúrház előtt



HÉTFŐ: 8.00-15.00
KEDD: 8.00-15.00 
SZERDA: SZÜNNAP
CSÜTÖRTÖK: SZÜNNAP
PÉNTEK: 13.00-18.00
SZOMBAT: 13.00-14.00
VASÁRNAP: SZÜNNAP

Kérjük a kedves olvasókat, hogy
leltározás miatt nézzék át otthon a
könyvállományukat, és amennyi-
ben találnak könyvtári könyvet, szí-
veskedjenek visszahozni, vagy je-
lezzék Rudolf Mária kultúrosnak. 

Köszönjük előre is!
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(A változtatás jogát – igazodva az
országos előírásokhoz, jogszabá-
lyokhoz – fenntartjuk!)

Raposka Község Önkormányza-
ta az alábbi programokat tervezi
2021-ben megvalósítani:

2021. augusztus 20. Szent István,
az államalapító - ünnepi megemlé-
kezés, kenyérszenteléssel
2021. augusztus vége – Mesék bi-
rodalma – meseterapeuta előadás
szülőknek, gyerekeknek
2021. szeptember 4. „Lesencéktől
a – Szent György-hegyen át – a
Balatonig” hagyományőrző szüreti
felvonulás.
2021. szeptember 10. Kézműves
délután – agyagozás Gaálné Kapás
Krisztával
2021. október 2. Szent Mihály-
napi Hagyományőrző Egészség- és
Sportnap, falunap
2021. október 4-től Országos
Könyvtári Napok rendezvényei
2021. október 16. Őszre hangoló
interaktív műsor gyerekeknek
2021. november 5. Immunerősítés,
gyógyteák télre – gyógynövény
előadás Takács Ferenccel
2021. december 4. Mikulásnap
2021. december 18. Idősek kará-
csonya
2021. december 29. Forraltbor
főző verseny 
2021. december 31. Szilveszteri
bál

RENDEZVÉNY-
NAPTÁR

2021.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
raposkai könyvtár nyitvatartása megváltozott:

Hatalmas élmény volt, hogy idén
végre gyereknapra újra készülhetett
az önkormányzat offline programok-
kal, és kültéren találkozhattunk a falu-
ban élő gyerekekkel, érdeklődőkkel
május 29-én. Bolla Albert polgármes-
ter és Kovácsné Ottó Krisztina alpol-
gármester köszöntötte a jelenlévőket.
Az óvatos nyitással sikerült szép na-
pot szerezni a résztvevőknek. Rudolf
Mária kultúros kézműves és kvízjáté-

kokat szervezett. Volt pecsétgyűjtés a
faluban kihelyezett pontokon, ahol
segítők várták a gyerekeket, és tettek
fel a pecsét megszerzéséhez szüksé-
ges találós kérdéseket. Visszatérve, a
pecsétekért cserébe ajándékcsomag
várta az ügyes lurkókat. Aszfalt rajz-
versenyre, kavicsfestésre, gyurmá-
zásra is volt lehetőségük a gyerekek-
nek. A spontán kialakult focimeccs is
remek hangulatban zajlott. Közben

lehetett sütizni, üdítőt
inni, igazi kellemes csa-
ládi délután kerekedett,
melyért köszönet jár az
önkormányzat munka-
társainak, és a kedves
segítőknek, Barka Er-
nőnének, Kovács Kírá-
nak, Farkas Antalné-
nak, Forika-Török Kin-
gának.                -KOK-

Hurrá gyereknap!!!

Családias környezetben, és remek
hangulatban telt az idei Májusfa ki-
táncolás. 

Június 19-én, 20:00 órai kezdettel
hirdette meg idei első, felnőtteknek
is szóló szabadtéri rendezvényét
Raposka Község Önkormányzata.
Rudolf Mária kultúros köszöntötte
az egybegyűlteket, majd elkezdődött
a májusfa kivétele. Hagyományos
módon a hölgyek és a gyerekek kör-
betáncolták a fát, majd az erős férfi-
ak egy speciális emelő szerkezet se-
gítségével kidöntötték azt.

A megterhelő munka után kezde-
tét vette a buli, melyen a már meg-
szokott, és szeretett páros, Józsi és
Balázs muzsikájára táncolhatott a

közönség. A konty alá való kísérője-
ként zsíros- és tepertőkrémes kenye-
ret kínáltunk, melyet lilahagymával,
paprikával és retekkel gazdagíthat-
tak a kóstolók. Ezúton is szeretném
megköszönni az előkészületekben
és az utómunkákban nyújtott segít-
ségét Muzsiné Szabó Tamarának és
Karácsonyi Aliznak. -RM-

Májusfa kitáncoló ünnepség

Májusfa kitáncolás

Gyereknapi aszfaltrajzverseny pályamunkái



Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy Karácsonyi Aliz falu-
gondnok továbbra is segít azoknak a
faluban élőknek, akiknek patikából,
vagy boltból van szükségük valami-
re. Hétfőn megy gyógyszertárba és
szerdán bevásárolni. Szervezett be-
vásárló utakat még a nyári szabad-
ságolások miatt nem tervezünk.

Ebédet továbbra is lehet rendelni
a Tapolcai Közétkeztető Kft-től.
Rendelések leadási határideje min-
den héten csütörtök, 16.00 óráig.

Az ebédeket Karácsonyi Aliz fa-
lugondnok szállítja házhoz, és nála
lehet jelezni az igényeket.

Telefonszáma: +36-20-256-5443

• Információk •

A fősorokban néhány raposkai terü-
let elnevezése szerepel.
Vízszintes: 1. terület neve; 10. korro-
dált fém; 11. Ifjúsági Magazin; 12. ro-
mán lej váltópénze; 13. ilyen csoki is
van; 14. bibliai alak;15. női név; 16. tar-
ka; 18. fohász; 20. égtáj; 22. USA hír-
ügynökség; 24. kályhában égető; 27.
megretten; 29. köszörül; 30. ….-szom-
jan; 32. személyét, 33. DÉ; 34. vihar is-
tene a skandináv mitológiában.
Függőleges: 2. özönlik; 3. …. Ferenc
újságíró, munkásmozgalmi ember; 4.
felemelt zenei hang; 5. ABC utolsó be-
tűje; 6. citál; 7. terület neve; 8. ES;9.
kifli jelzője lehet; 12. terület neve; 14.

iskolai osztályzat; 16. sziget a Zöld-foki
Köztársaságban; 17. tekintett; 19. víz-
tartó mélyedés; 21. katonai terület; 23.
jelentéktelen; 25. betű kiejtve; 26. ho-
mokos tengerpart; 28. attól lejjebb; 31.
indulatszó, nyomatékosítva a beszéd le-
zárását.
Beküldendő a vízszintes 1, a függőle-
ges 7, és 12. sz. sorok megfejtése a
Teleház 8300 Raposka, Fő u. 51. sz.
alatti címre, vagy ugyanott személye-
sen is leadható. Beküldési határidő:
2021. szeptember 01. Nyertes díja:
könyvutalvány. Előző rejtvény nyerte-
se: Farkas Antalné, Raposka. Rejt-
vényt 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-K: 8.00-15.00, Sz-Cs-V: Szünnap, P: 13.00-
18.00, Sz: 13.00-14.00
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 
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