
Nagy szeretettel köszöntöm újságunk valamennyi olvasóját e szép
verőfényes napokon.

Remélhetőleg az elmúlt 3 hónap nagy melegét már csak gondolatban
őrizzük meg, és a hideg idő beállta előtt hamarosan befejezzük a különböző
termények betakarítását.

Az önkormányzat képviselő testülete a 3. negyedévben 1 alkalommal
rendes, míg kétszer rendkívüli testületi ülést, valamint egyszer képviselői
megbeszélést tartott.

A napirendi pontokat a kötelezően megtartandó, és az aktuálisan adódó
több mint 21 témakör adta. Így többek között foglalkoztunk a szociális igaz-
gatásról és ellátásról szóló rendeletünk módosításával, az önkormányzat és
körjegyzőség I. félévi gazdálkodásával, Tapolca városával meglévő együttmű-
ködési megállapodásunkból adódó teendőinkkel, iskolakezdési- és bérlettá-
mogatással, falunappal, szüreti fesztivállal, lomtalanítással, búcsúi bállal, stb.

Iskolakezdési támogatásra 40 fő részére 320.000.-Ft, míg bérlet-
támogatásra 41 fő részére 246.000.-Ft került kifizetésre, ezzel is segítve az
érintett családokat.

Az önkormányzat 2011. évi I. féléves költségvetéséről röviden szólva
elmondható, hogy a bevételek és kiadások időarányosan történtek meg,
melyet likviditási hitel felvétele nélkül zártunk 2.295.000.-Ft pénzkészlettel.

Helyi dolgainkon túl számos kistérségi és környékbeli rendezvényen vet-
tem részt, és képviseltem településünket.

Rendezvényeinkről bővebben a benti újságcikkekből tájékozódhat az olvasó.
Köszönöm mindazok munkáját, akik a programok, rendezvények

előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában részt vettek. Kérem,
hogy a jövőben is mind többen segítsék a programjaink színvonalas meg-
tartását. Külön megköszönöm Halász Istvánnak és családjának a falunapi
rendezvényünkhöz nyújtott támogatását.

Nem mindennapos ünnepség megtartására került sor szeptember 29-én a
kultúrházban, amikor Balázs Katalin és Török Kinga Anna raposkai
lakosok állampolgári esküt tettek.

Szeretném kiemelni a falunapi ünnepségünket, ahol a templomnál lévő
Szűz Mária szobor felújítására adakoztunk, melynek eredményeként
70.000.-Ft gyűlt össze. Az adományt az egyházközség felé utaljuk át a
felújítási munkálatokhoz való hozzájárulás címén.

Az elmúlt negyedévben folyamatosak voltak a különböző munkáink, így
a fűnyírások, virágok gondozása és öntözése, apró felújítási munkálatok,
valamint lefestésre kerültek a játszótéri játékok, és a kültéri padok. 

Rendben lezajlott a lomtalanítás.
Az eboltás kívánnivalókat hagy maga után, mivel sokan nem vitték el

kutyáikat oltatni. Ez nagyfokú felelőtlenség a gazdák részéréről.
Fontos eseményként említem meg, hogy néhány hete meghirdettük -

szociális helyzettől függetlenül - az érdeklődők számára a meleg étkeztetés
lehetőségét. A hirdetésre a lakosság köréből 15 fő jelentkezett. Az étel ára
360.-Ft/fő/nap. Az előzőekkel kapcsolatos összes teendőt Borbély Balázs fa-
lugondnok látja el, jelentkezni folyamatosan nála, illetve a teleházban lehet.

Tisztelt raposkai polgárok, tisztelt olvasó!
A 2011. III. negyedév híranyagát lezárva szeretném felhívni figyelmüket

az év hátralévő hagyományos önkormányzati rendezvényeire, melyeket
lehetőségeik szerint segítsenek, és azokon minél többen vegyenek részt.

Tisztelettel: Bolla Albert
polgármester
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Önkormányzati Hírek

Balázs Katalin és Török Kinga Anna állampolgári eskütétele

Már július első heteiben az esti órákban a lázas készülődés hangjai szű-
rődtek ki kultúrházból. Hallhattunk gyerek zsivajt, countryt, és Shakira zenét
is. Ebből is lehetett sejteni, hogy Raposkán hamarosan megkezdődik a Falu-
nap. A Bazaltorgona Falu- és Gyermeknap július 30-án, szombaton került
megrendezésre. Ki-ki a saját kedvtelésének hódolhatott. A fiúk a meghívott
focicsapatokkal mérhették össze tudásukat. A vendégcsapatok Kisapátiról és
a szomszéd faluból Hegymagasról érkeztek. A futballmérkőzéseket Horváth
Sándor vezette le. A gyerekek és a vállalkozó kedvű felnőttek íjászkodhattak
Balázs vezetésével, a kicsik örömére pedig a kosárlabda pályát beterített két
hatalmas ugráló vár várta a fáradhatatlan apróságokat. Közben a Kultúrház
környékén a Lufibohóccal is találkozhattunk, aki virágot, állatfigurákat, kar-
dot, vagy amit kívántunk meghajtogatott számunkra. A falu tizennégy év alat-
ti gyermekeit meglepetésként egy-egy ajándékcsomag várta. Ez idő alatt az
asszonyok lelkesen sütötték a lángost, ezeket az ínycsiklandó finomságokat a
délelőtt folyamán meg is ettük. Nagyon nagy volt a sikerük, hiszen szívvel
lélekkel készítették őket. A lángosokat Pető Ferencné Ilike, Szentgyörgyi 
Ferencné Panni, Simonné Király Annuska és
Farkas Antalné Terike sütötték, és nekik köszön-
hetjük a délutáni nagyon finom pörköltet is.
Ezúton még egyszer köszönöm a segítségüket.
Aki az egészséges életmódnak kívánt hódolni
az fogyaszthatta az asztalokon elhelyezett gyü-
mölcsöket, amelyeket a Riba család ajánlott fel
a falunapon megjelentek számára. Köszönjük
kedvességüket. A délutáni programokat kézmű-
ves foglalkozás, ügyességi vetélkedő színesítet-
te, Török Kinga vezetésével. A felnőttek lufit

borotváltak, kis furfanggal sörívó versenyben vettek részt, vagy éppen gyorsa-
ságukat mérhették össze, amikor szívószállal tányérról egyesével babszeme-
ket kellett átpakolni a másik tányérra. A játékok levezetésében Nagy Sándorné
segített. A nap fénypontja a kulturális bemutató volt, hiszen ezt a nyár eleje
óta már sokan várták. Erre meghívott vendég fellépők is érkeztek: Csobánc
Népdalkör, Monostorapáti Néptánccsoport, Kisapáti Tánccsoport, Balatonede-
rics Társastáncosok, Szabó Veronika, aki gyönyörű hangjával kápráztatta el a je-
lenlévőket, Nagyvázsonyi AcroDance, Tarjányi Bendegúz és Szabó Gyöngyvér
táncosok. A falunkból Kocsor Valentina, Forika Boglárka, Nagy Renáta, Sza-
lóky Eszter, Halász Rebeka, Halász Réka, Komjáti Luca mutatták be tánc-
tudásukat. A lányok asszonyok Zumba fitnesz bemutatót tartottak és már szinte
hagyománnyá vált Country Club előadása sem maradhatott el. Mindenkinek
köszönjük a részvételét. Bár az időjárás nem volt túl kegyes a fellépőkhöz és
a nézőkhöz, a vissza-visszatérő zivatarokat mára már elfelejtette ez a színvo-
nalas rendezvény. Azt is megszokhattuk már, hogy ilyenkor kerül sor a Virá-
gos Raposkáért verseny eredményhirdetésére is. Bolla Albert polgármester úr

a rendezvény megnyitó beszéde után adta át a
nyerteseknek a díjakat. A régi ház kategóriában
első helyezett Horváth Sándor és családja, új ház
kategóriában Szalóky Csaba és családja, előkert
kategóriában pedig Linter Ottó és családja vehet-
ték át a nyerteseknek járó oklevelet és az ajándék-
csomagot. Gratulálunk! A programokat tombola,
Helytörténeti Totó sorsolása (melynek igazán nagy
sikere volt), és Karaoke zárta. Este kilenc órától pe-
dig indult a bál, melyben a zenét Kis Zamek
szolgáltatta. A buli éjfél után záródott.          PK

II. „Bazaltorgona” Falu- és Gyermeknap

A falunap műsorai iránt érdeklődő közönség
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Németországi testvértelepülésünktől, a kapcsolattartás jegyében ez évben
meghívást kaptunk. A kiutazásra az Ebenheimben lévő 125 éves kútavató
ünnepség adott alkalmat. Külön kérés volt a testvértelepülés részéről, hogy
műsorral lépjünk fel a látogatásunk alkalmából. A műsor szereplői lelkesen
készülődtek, hogy színvonalas fellépéssel tudjanak meglepetést szerezni a
vendéglátóink számára.

20-25 főre szólt a meghívás, így elsősorban falunk azon személyeire esett
a választás, akik ez idáig is fontos szerepet vállaltak a testvér településsel
történő kapcsolattartásban, például: akik szállást adtak a német vendé-
geknek, vagy részt vettek az ellátásukban, étkeztetésükben, programjaik
szervezésében, lebonyolításában.

Július első hétvégéjére esett a kútavató ünnepség, így péntek kora haj-
nalban elindult a kis magyar küldöttség a kistérség autóbuszával Ebenheim
felé. Az út, mint mindig, most is nagyon hosszú és fáradtságos volt, hiába,
a közel ezer km távolság bizony nagyon sok! Messze van Ebenheim na-
gyon!

Az út elején még vidám és felhőtlen volt a buszban az utazók hangulata,
sok viccelődés, nevetgélés, nótázás tartotta éberen az utasok jókedvét. Ám,
ahogy múlt az idő, úgy lett mindenki egyre fáradtabb, kedvetlenebb, és már
alig vártuk, hogy végre megérkezzünk. Barátaink is nagyon vártak már min-
ket, mikor este nyolc óra után végre megállt a busz Ebenheim kultúrháza
előtt, sereglettek ki üdvözölni minket a vendéglátóink, ölelésekkel, meleg
kézszorításokkal, és nagy-nagy örömmel, köszöntöttek, és boldogok vol-
tunk, hogy újra láthattuk egymást.

A találkozás örömére elfogyasztott üdvözlő
pezsgő után, a kultúrházban már tálalva volt a
vacsora, mely nagyon jól esett a hosszú út
után. A vacsora után mindenki megtudhatta,
hogy hol lesz elszállásolva, hol fogja tölteni a
kinti éjszakákat, ki fogja vendégül látni.
Miután a szálláshelyinket elfoglaltuk, kérték,
hogy újra találkozzunk a kultúrházban, mert
egy kis meglepetéssel készültek.

Ebenheim múltjáról láthattunk szép, érde-
kes és megható képeket kivetítőn, melyek be-
tekintést engedtek ennek a szép kis falucská-
nak az életébe a háború utáni nehéz és sze-
gényes időszaktól egészen az újjáépített,
rendezett utcaképet tükröző, közművesített
modern mai időszakig. A képeken emberek mosolyogtak, dolgoztak, ünne-
peltek, házasodtak, vagy éppen szomorkodtak, mikor, milyen kor, idő jött
éppen. Barátaink fel-fellelkesedtek, ha felismerték egy-egy képen valamely
ismerősüket, rokonukat, barátjukat, vagy éppen a szüleiket.

Az utolsó képek a két település közös múltját mutatták be, jó érzés volt
felidézni, hogy mennyi sok közös élmény köt már össze bennünket, amióta
a baráti kapcsolat van  Raposka és Ebenheim között.

Másnap, szombaton érdekes programmal örvendeztettek meg minket
barátaink. A ruhlai óramúzeumba kalauzoltak el, ahol még a szocializmus
időszaka alatt több mint 300 dolgozó gyártotta a híres és megbízható ruhlai
óraszerkezeteket. Ebenheim lakói közül sokan dolgoztak akkor itt. Az üzem
még ma is működik, de már csak kevés dolgozónak ad munkalehetőséget.
Az épület nagyobb részében alakították ki az óramúzeumot, ami a gyár
múltját mutatja be napjainkig, az ott valaha gyártott óraszerkezetek kiál-
lításával. Hihetetlen mennyiségű órát láthattunk, a nagyon értékes régi zseb-
óráktól a mai modern Quartz csodákig. Akinek megtetszett valamelyik a
jelenleg gyártott modellek közül, meg is vásárolhatta azt, így tettünk szert
néhányan a nagyon híresnek számító RUHLA márkájú órára.

Az óramúzeum után egy kis kalandozásra invitáltak vendéglátóink, még-
pedig nyári bobozásra. Ruhla mellet egy hatalmas kb. 900 m hosszúságú
nyári bob pálya található, melyen akár 40 km/h sebességgel is száguldoz-
hatnak a bátrabbak. A meredek felvonópálya láttán elakadt a lélegzetünk, de
azért kár lett volna kihagyni egy ilyen szívdobogtató élményt! Lefelé
száguldva a hirtelen éles kanyarokban az embernek olyan érzése volt, hogy
a kis lélekvesztővel együtt, amiben ültünk, kirepülünk a meredek hegy-
oldalba, de aztán a sínpálya mégiscsak megtartotta a bobot és szépen lesik-
lottunk. A bátrabbak persze nem elégedtek meg egy menettel, leszáguldot-
tak másodszorra is.

A bob pálya mellett egy kis miniatűr park várt minket. Na nem a park
mérete volt miniatűr, hanem az épületek, amelyek a parkban álltak, ugyanis
a park neve: "Mini-a-thür" volt, vagyis Thüringia. Ebenheim Thüringia tar-
tományban található, és ebben a parkban Thüringia nevezetes épületei mind
megtalálhatóak voltak egészen kis méretben. Fantasztikus élmény volt a sok
gyönyörű kis épület egészen aprólékos, pontos kidolgozása. Mellettük lát-
ható volt az eredeti, valóságos építmény fényképe, neve, és a város neve,

ahol megtalálható. Szinte észre sem vettük, úgy elrepült az idő. Az este a
felhőtlen szórakozás jegyében zajlott, ekkor adtuk elő vendéglátóinknak a
műsort, amellyel készültünk a tiszteletükre. Raposkai lányok, asszonyok
táncolták el fergeteges kán-kán táncukat, amellyel már oly sokszor arattak
sikert a nézők körében. A jutalom hatalmas tapsvihar volt. Ezután a
Raposkai Country Club négy táncosa adott elő négy vidám country táncot,
mellyel ugyancsak kivívták a nézők elismerését. Köszönet minden fellé-
pőnek, nagyon ügyesek voltunk! A műsor után közös táncmulatság kez-
dődött, fimon thüringiai kolbászt sütöttek a vendéglátóink, melyet a jóízű
német sörrel öblíthettünk le. Hajnalig tartott a mulatság.

Másnap, vasárnap volt a kútavató ünnepség. Ebenheimnek két kútja van,
amelyek mély betonmedencékbe folyatják állandóan a friss, hideg vizüket.
Ezeknek a betonmedencéknek a pereme az ünnep alkalmából virágkoszo-
rúval volt feldíszítve. Már kora reggel megérkezett a rezes banda, akik az
ünnepség zenei aláfestését szolgáltatták. A falu apraja-nagyja összegyűlt az
alsó kút körül, előkerült egy büfé kocsi, ahol a sört mérték, és öregek, fia-
talok együtt ünnepeltek. Mi finom zamatos magyar pálinkával kínáltuk a
felnőtt résztvevőket, valamint Balaton szelettel és egyéb finom jellegzete-
sen magyar csokoládékkal a kisgyermekeket. Wolfgang Schönau polgár-
mester úr ünnepi beszédet mondott, melyben kihangsúlyozta a két település
közötti kapcsolat jelentőségét, és kifejezte örömét, hogy mi is részt veszünk
településük ünnepén, osztozunk az örömükben. Bolla Albert polgármester
úr megköszönte a meghívást, és reményét fejezte ki, hogy a két falu közöt-

ti barátság továbbra is megmarad, és még szo-
rosabbá fonódik. A magyar küldöttség a meg-
hívást jelképes ajándékkal viszonozta. Eben-
heim település részére egy nagyméretű bográ-
csot és bogrács tartót ajándékoztunk, remélve,
hogy jó hasznát látják majd a hasonló ünnep-
ségek lebonyolítása során.

A menet lassacskán átvonult a felső kúthoz,
miközben a fúvószenekar ütemes zenét ját-
szott. Ez a kút a falu főutcájának központjában
talál-ható. az ünnepl befejező mozzanataként
vidám ebenheimi férfiak felkapták polgármes-
terüket és egy szempillantás alatt beledobták a
kút medencéjébe. Szegény csurom vizesen
mászott ki abból, de mosolygott és értette a
tréfát.

A kultúrház mögött felállított sátrak alatt fo-gyasztottuk el az ebédet.
Különleges, főzelékhez hasonló finom egytál ételt kapott mindenki egy
hatalmas szál kolbásszal.  

Délután a közeli bevásárló központban mindenki megvásárolhatta az
otthonra szánt ajándékokat.

A bevásárló körút után még várt ránk egy késő délutáni program, meg
szerették volna mutatni nekünk a kinti "kis Balatont", de sajnos erre már
nem került sor, mert az időjárás, ami végig kedvezett a programoknak,
megmakacsolta magát, és késő délutánra zuhogni kezdett az eső.

Az utolsó esténket a sátrak alatt töltöttük el, a szakadó esőt nézve, de
azért cseppet sem szomorkodva. Vendéglátóink ismét kitettek magukért, a
vacsorára nagyon finom malac pecsenyével kedveskedtek nekünk.

Hétfőn reggel már mindenki nagyon fáradtan kelt fel, és szomorúan
fogyasztottuk el a közös reggelit, mert tudtuk, megint búcsúzni kell. A
köszönetek és a búcsúölelések után a busz elindult velünk haza, Magyar-
országra, Raposkára.

Nagyon szép és élmény dús volt ez a pár nap, hálásak vagyunk érte az
ebenheimieknek, a testvér-barátainknak! Legközelebb mi várjuk őket
ugyanilyen nagy-nagy szeretettel!  Hoffman Szilvia

Ebenheimi utazás

A Kútavató ünnepségre érkezett raposkai csoport tagjai

A felújított köztéri kút
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Augusztus közepén megtartottuk a második
napközis táborunkat. A résztvevők hasonló prog-
ramokon vettek részt, mint az előző táborozók,
persze figyelembe véve igényeiket is. 

A tábor ideje alatt közkedvelt volt a homok-
várépítés. Itt megnyilvánult a gyerekek fantasz-
tikus üzleti érzéke is, amikor a homokozó fel-
osztását szervezték maguk között. Így vették meg

a fiúk a lányoktól ötdömpernyi homokért a terü-
let negyedét. A homokozóban igazi lovagvárak
készültek el a délelőttök folyamán. Az ebédet
Forika Bogi anyukájának Kingának illetve Sza-
lóky Balázs és Eszter anyukájának Katinak kö-
szönhettük, akik felváltva minden nap finomsá-
gokat tettek az asztalra. A süti sem maradhatott
ki, Kocsor Peti anyukája egyik reggel egy tálca
sütivel érkezett a Kultúrházba. A Riba család pe-
dig egy kosár almával lepte meg a gyerekeket,
ami társaságban igazán kelendő volt. Mindenki-
nek köszönjük szépen a sok segítséget. 

A tábor ideje alatt délutánonként különböző
programokat szerveztünk. Volt kézműves délután
ahol gipszöntésre, festésre, szalvétakép, ablak
dekoráció készítésére volt lehetőség. A feledésbe
merült papírrepülő hajtogatás a gyerekek között
nagy siker volt. Lányok fiúk hajtogatták a külön-
böző féle harci repülőket, majd a kultúrház ud-
varán jókat nevetve reptettük meg őket.

Egyik délután ismét meglátogatott minket
Júlia, aki az afrikai óvodások mindennapjairól, az
évszakokról és az afrikai élet különlegességeiről
számolt be. Megtudtuk, hogy mekkora fegyelem
van a gyermekek között, hiszen a nagyobb test-
vérnek kell vigyázniuk napközben a kisebbekre,
akik szót fogadnak nekik. 

A záró napon ezzel a csapattal is a Sobri park-
ba voltunk Kislődön. A hófánkon igazi élmény
volt a csúszás, még a lányoknak is, a rafting pe-
dig felejthetetlen élményt nyújtott a bátor betyá-
roknak, azaz Esztinek, Petinek, Szabolcsnak és
Zsombinak. Bogi pedig kipróbálta a lovaglást is
és úgy ült a lovon, hogy még a Sobri Jóska is
csak irigyelné. Nagy újdonság volt a lézerharc,
amelyet a fiúk vívtak meg az ellenséggel. Persze
e háborút is mindenki megúszta és a kirándulás-
ból kellemes, élményekkel gazdagon tértünk ha-
za. Az utazásunkat a falugondnoki busszal tettük
meg, Balázs segítségével, köszönjük.                PK

A hagyományokat követve immáron tizen-
hetedik alkalommal került sor a „Lesencéktől a
Balatonig” szüreti rendezvényre. A szervezők
célja, hogy felelevenítsék és megőrizzék a szüreti
népszokásokat, és összefogjanak kilenc telepü-
lést ahol nagy hagyománya van a borkultúrának.  

Az idei évben szeptember másodikán Uzsán
volt a megnyitó, ahol az ünnepség után egy
vetélkedőre került sor melynek nyertese meg-
szerzi a Borkirálynő vagy Borkirály címet. Mint
később az eredményhirdetésen kiderült idén ezt a
címet a mi falunk képviselője Simon Ági nyerte.
Gratulálunk neki. A felvonulás október harmadi-
kán szombaton délben kezdődött egyszerre több
helyszínről, melynek célpontja Uzsa község volt.
Raposkán délután egy órakor szendviccsel és üdí-
tővel vártuk a Szigligeti, Hegymagasi felvonuló-
kat és a helyieket is. Eddigre már feldíszítettük a
traktorokat. Az idei évben a fiatalok nagyon aktí-
vak voltak, és kreatívak a dekorálásban, és min-
denkiből előjött egy kis Picasso. A gépeket Bor-
bély Balázs, Tóth József és Dr. Toldi Emil biztosí-
totta a Raposkai felvonulóknak. Köszönjük szépen.

Raposkán egy rövid műsor volt a rendezvény

tiszteletére, ahol Bolla Albert polgármester úr és
Sallee Barbara Hegymagasi polgármester asz-
szony köszöntötte a jelenlévőket. Ezt követően a
Batsányi Táncegyüttesből érkezett pár, illetve a
helyi gyermekek tánc előadása következett.  Az
Egy Húron Pendülünk nevű táncegyüttes is be-
mutatkozott, akik a jó hangulatot még fokozták.
Ezután a menet az egész falun átvonulva, Piros
Cser irányába hagyta el Raposkát, és Lesence-
tomajon keresztül Lesenceistvándra érkezett. Itt
egy rövid köszöntő, és táncbemutató után a nyolc
település felvonulói együtt indultak a szüreti
mulatság fő helyszínére, Uzsára. 

Uzsán a házigazda Kovács Károly polgármes-
ter úr és a települések polgármesterei köszöntöt-
ték a vendégeket, majd kihirdették az előző napi
verseny eredményét. Aztán a Jó Laci betyár vette
át a szót és kezdődött a vigadalom. A kilenc
település tánccsoportjai tartottak színes előadást
az érdeklődőknek.  Raposkáról két tánccsoport is
szerepelt, az egyik csapat cigány táncot mutatott
be, a másik pedig andalúziai tánccal kedveske-
dett a nézőknek. Ezt a szép napot tűzijáték, és
reggelig tartó bál zárta.           Petrétei Krisztina

Mesebeli Afrika a Napközis Táborban

XVII. Lesencéktől a Balatonig Szüreti Felvonulás

Kézműves foglalkozás a gyerekekkel

Simon Ági a XVII. Lesencéktől a Bala-
tonig Szüreti fesztivál Borkirálynője

2011. július tizenhatodikán és tizenhetedikén a Raposkai Ifjúsági Sport és
Szabadidő Egyesület bátor vállalkozó tagjai egy bicikli túrán vettek részt. Az
úti célunk Barnag, Zádor vára volt. A negyvenöt kilométeres távolságot kel-
lemes hangulatú pihenések szakították meg. A megállóknál frissítő italokkal
és dinnyével vártak bennünket, ezt Nagy Csabának és feleségének Andreá-
nak köszönhetjük. Egy kulturális program is megszakította a kerekezést, be-
tekinthettünk egy kovácsműhely működésének a rejtelmeibe, és ki is próbál-
hattuk milyen kemény fizikai munka egy-egy eszköz elkészítése. A vasból
készült több fajta ördöglakat mindegyikünknek nagy fejtörést okozott mire
szétszedtük, pedig annyira egyszerűnek tűnt. A megerőltetés után már nem
kellett sokat hajtani Zádor váráig. Itt volt a szállásunk, valódi tábori hangulat
alakult ki: sátorveréssel, tábortűzzel, kukoricasütéssel. Az estét kellemes be-
szélgetéssel töltöttük, aztán nyugovóra tértünk sátrainkba a hosszú út fára-
dalmait kipihenni. A következő napon sajnos már sátrat kellett bontanunk,
hiszen ezt a túrát két napra szerveztük, bár jó lett volna még egy-két napot
eltölteni e romantikus, festői várromnál. Az biztos, hogy ilyen jó társasággal
a következő túránk csakis hosszabb lehet. A visszaútnak Budavár felé kere-
keztünk, és a Szép asszony völgyében megálltunk még egy szalonnasütésre,
ahol még lehetőség nyílt egy baráti beszélgetésre, játékra is. Hulla fáradtan,
rengeteg élménnyel, de lelkileg felfrissülve érkeztünk haza. Várom az ötleteket
a következő csapattréninghez, mert ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy rá-
eszméljünk mi is az, amikor valamit közösen, csapatmunkával együtt végzünk.

PKEgy kis pihenő a túrán

Bicikli túra Zádor várába



Bizonyára sokak gondolataiban felmerült már a következő kérdés. Vajon
melyik a legnagyobb barlang a Földön? A kérdés azonban nem helyes,
vagyis másképpen fogalmazva, rosszul van feltéve, azaz választ adni rá nem
lehet. Ellenben, ha úgy szól a kérdés, melyik a leghosszabb barlang vagy
melyik a legmélyebb, akkor már egyértelmű. Így a válasz megadható. Per-
sze ebben az eset(ek)ben is csak bizonyos kikötésekkel, ugyanis akadhatnak
meglepetések. Válasszuk tehát ketté a problémakört! 

Ha arra a kérdésre akarja az érdeklődő a választ megkapni, hogy melyik a
legmélyebb barlang bolygónkon, akkor a következőket mondhatom. A föld-
rajztudományi ismeretek jelenlegi állása szerint a Föld legmélyebb barlang-
rendszere a Pireneusokban található. Megközelítőleg 2100 m-es magasságban,
Franciaország és Spanyolország határának északi részén tárták fel Földünk leg-
mélyebb barlangját, a Pierre Saint Martint (ejtsd: pier szen marten). A barlang
bejárata alatt 1360 m mély barlangi üreg lelhető fel. Először 1970-ben sikerült
a barlang mélyébe leereszkedni egy francia kutatókból álló csoportnak. Hoz-
záteszem, korábban is voltak leereszkedési kísérletek, de mind sikertelenül. A
Pierre Saint Martin-barlang nem csak hatalmas mélységével szerzett kiemel-
kedő helyet a barlangrendszerek közt. Kutatómunkák sorozata révén sikerült
bejutni az említett barlang legnagyobb termébe, mely 360 m hosszú, 240 m
széles, 160 m magas. A neve La Verna terem. Ezen monumentális terem egyben
Földünk legnagyobb felszín alatti barlangi ürege. Hogy érzékeltessem ezt a
nagyságot: a budapesti Népstadion háromszor beleférne. A gigászi méretű termet
emellett állandó +4°C feletti hőmérséklet és kb. 95%-os légnedvesség jellem-
zi. Cseppköveket nem tartalmaz, mivel rendszeresek a barlangi árvizek benne.

Másik kérdésként megfogalmazható, hogy melyik a leghosszabb barlang.
Néhány évtizede a leghosszabbnak a járatok 81 km-es teljes hosszával a sváj-
ci Hölloch számított. A második és harmadik helyen az USA Kentucky
állambeli 79 km-es Flint Ridge (flint ridzs) és a 74 km hosszú Mamut-bar-
lang, melyek egymás szomszédai. Az 1970-es évek elején, a korábban em-
lített első két leghosszabb barlang a ranglistán helyet cserélt. Minden annak
volt köszönhető, hogy mindkét barlangban új járatokat találtak és tártak fel.
Az 1970-ig leghosszabbnak hitt Hölloch hosszát így 110 km-ben határozták
meg, de a Flint Ridge felfedezett járatrendszereinek hosszát 139 km-ben. A
Mamut-barlangban is találtak addig ismeretlen folyosókat, de mindössze csak
19 km-rel növelte ezek kiterjedése a 74 km-t. A nagy megdöbbenést az 1972-
es év eredményezte, amikor barlangkutatók átjutottak a Flint Ridge-barlang-
ból a Mamut-barlangba egy addig ismeretlen folyosón. Igaz gondolták, hogy
a két barlang összeköttetésben van, de átkötő járatokat nem találtak, így már
kezdtek lemondani a sejtésükről. A meglelt átjáró és több ismeretlen üreg
pontos feltérképezésével igazolni tudták tehát végül a két barlang közti kapc-
solatot. Ezt a hatalmas barlangrendszert Flint-Mamut-barlangnak nevezték el
és ez lett Földünk máig ismert leghosszabb barlangja. Hossza az utóbbi évek
feltáró munkálatai következtében elérte az 500 km-t. Varga Balázs

Bolla Albert polgármester fogadóórája: csütörtök 10-12 óráig
Tel: 06-30/677-98-44, Honlap: www.raposka.hu

Körjegyzőség: Tapolca, Zrínyi u.7. Tel: 87/510-335
Ügyfélfogadás: hétfőn és pénteken 8-12 óráig, szerdán 8-12 és 13-15 óráig,
csütörtökön Raposkán: 8-12 óráig.
Pénztári napok: kedd és péntek 9-12 óráig.
Borbély Balázs falugondnok tel: 06-20/342-9696
Hivatalsegéd: Hoffman Ferencné tel: 06-30/298-9990
Petrétei Krisztina kultúros tel:06-30/311-5750
Teleház: tel: 87/510-458, 06-20/396-4576, nyitva: K-Sz-P: 13-19 óráig; 

Cs: 10-18 óráig; Szo: 13-18 óráig; V-H: szünnap
Polgármesteri iroda tel: 87/413-566
Orvosi rendelés: Dr. Karasszon Diána tel: 06-30/620-3298

Hétfő: 9.30-11 óráig; csütörtök: 14-15 óráig
Mentők: 104, 87/410-004; Rendőrség: 107, 87/412-322; Tűzoltóság: 105,
87/510-352
Szabados Béla hegybíró fogadóórája: Tapolca, Kossuth u. 2,

Hétfő: 8-17 óráig, kedd: 8-12 óráig, péntek:13-17 óráig
Tel./Fax: 87/510245; 06-30/613-3357

Orvosi  ügyelet: Tel.: 87/411-655/ 155-ös mellék
Orvosi ügyelet helye: Tapolca Ady E. u. 1-3.(a kórház udvarán található épület)
Ügyeleti idő: hétköznap: 16 órától  másnap reggel 8 óráig
Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napon: 24 órán keresztül 
Gyermekorvosi ügyelet: Tel.: 87/411-655  155-ös mellék
Gyermekorvosi ügyelet helye: Tapolca Ady E. u. 1-3. (a kórház udvarán
található épület)
Ügyeleti idő: hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig 
Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napon: 8.00-12.00 és 16.00-20.00
Járó beteg szakrendelésre időpontot minden nap 10.00-14.00 óráig lehet kérni
a 87/511-082-es és 87/511-092-es telefonszámon. Ez alól kivétel a fizió- és
mozgásterápia (87/511-093), valamint a gyógytorna (87/511-272).

Felnőtt fogászat: Dr. Szőllősi Zsolt. Tapolca, Május 1.u. 8. Tel.: 06/87/321-448
Rendelési idő: hétfõ, kedd: 11-17 óra; szerda: 8-14 óra; csütörtök: 12-18 óra;
péntek: 7-13 óra
Gyermekfogászat: Dr. Csóka Cecília
Tapolca, Alkotmány u.5. Tel.: 06/87/322-042
Rendelési idő: hétfő-kedd-szerda-csütörtök: 10-16 óra, péntek: 7-13 óra
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 12.00-17.30 óráig; Kedd: 8.00-
16.00 óráig; Szerda: 8.00-16.00 óráig; Csütörtök: 8.00-13.00 óráig; Péntek:
8.00-11.30 óráig
NAV Tapolcai ügyfélszolgálati hely: 8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 12.
Alaptevékenység: Szolgáltatás Tevékenységek: Adóhivatal (APEH) Telefon:
87/322-683 Fax: 87/322-683 Weboldal: www.apeh.hu

Megjelenik 120 példányban. 
Felelõs kiadó: Bolla Albert

Kiadó: Raposka Község Önkormányzata
Szerkesztette: Petrétei Krisztina

Nyomdai munkák:
Kölcsey Nyomda Kft. 

Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644

4
Rejtvény

Fontosabb telefonszámok, elérhetõségek

85 éve, 1926. szeptember 16-án Bazsin
született Simon István Kossuth-díjas
költő. „Ősz felé” című verse: „Korán
alkonyul, ősz lesz újra, / Csatáit a nyár
rég lefújta. / Jön október szín-légiója, /
S megverten susog a diófa.”

Folytatás a rejtvényben!

Vízszintes: 1. a vers folytatása (1);
12. ugyanannyi; 13. …csal (ellenséget
bekerít); 14. mint németül; 15. férfi-
név; 17. igásállat; 18. Nemzeti Bajnok-
ság; 20. állóvíz; 21. hím állat; 22. tan-
tál vegyjele; 24. áruló; 27. einsteinium
vegyjele; 28. döntetlen a sakkban; 30.
gombafajta; 31. Lengyelország latin
neve; 33. cink vegyjele; 34. melódia;
36. derűre fakaszt; 38. strázsa; 39.
ismeretlen; 42. latin kettős betű; 43.
tároló edény; 46. való; 47. TTÚ; 48.
tétlen; 50. görög ABC 2.betűje.

Függőleges: 1. a vers folytatása (2);
2. ilyen pálinka is van; 3. megelégel; 4.

teljes, minden angolul; 5. széken
pihen; 6. verseny végpontja; 7. tűzhely
(régiesen); 8. silbak; 9. mázolni; 10.
duplán: vizek városa; 11. templomi
asztal; 16. régi női név; 19. üzem-
anyag; 23. parányi; 25. baszk sze-
paratista szervezet; 26. probléma; 28.
apró élősködő; 29. tanú egynemű
betűi; 31. lengyel autójel; 32. nervus;
35. küzdőtér; 36. harcot irányító
ember; 37. ezen a helyen; 40. női sztár;
41. becézett női vagy férfinév; 44. …-
zet; 45. ATR; 47. görög betű; 49.
igevégződés; 51. tulajdonképp röv.

Beküldendő a vízszintes 1; és a függő-
leges 1. sz. sorok megfejtése a Teleház
8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti cím-
re, vagy ugyanott személyesen is le-
adható. Beküldési határidő: 2011.
december 05. Nyertes díja: 3.000 Ft
értékű könyvutalvány. Előző rejtvény
nyertese: Samu Jánosné, Kisapáti. 
Rejtvényt készítette: Bolla Albertné.

Felhívás!
Kérek minden érintettet, hogy akinél foci mez, vagy bármilyen felszerelés van
szíveskedjen a Teleházban leadni! Előre is köszönöm.      Petrétei Krisztina

Érdekességek a Nagyvilágból
Földünk nagy barlangrendszerei


