
A közelgő húsvéti ünnepek alkalmából nagy tisztelettel köszöntöm új-
ságunk valamennyi olvasóját. Egyúttal kívánok mindannyiuknak boldog,
szeretetben eltöltött ünnepeket. A 2012. I. negyedév önkormányzati mun-
kája és a rendezvények, események nagy hasonlóságot mutatnak az előző
év ezen időszakához viszonyítva, de természetesen attól sok mindenben
el is térnek. A képviselőtestület egy alkalommal rendes, míg egyszer
közös testületi ülést tartott. A 2012.02.12-én tartott testületi ülésünkön
elfogadtuk a település költségvetését 29 millió 266 ezer Ft bevételi, és
ugyanennyi kiadási főösszeggel. Kisapátin tartott közös képviselőtestületi
ülésünkön pedig elfogadtuk a körjegyzőség költségvetését 25 millió 693
ezer Ft bevételi, és ugyanennyi kiadási összeggel. A település pénzügyi
helyzetét nézve jelenleg 5millió 113 ezer Ft van a folyószámlánkon. A
költségvetésen túl foglalkoztunk a hulladékkezelési rendelet módosításá-
val, valamint a szennyvíz-, és ivóvízzel kapcsolatos rendeletekkel, azok
módosításával, a különböző társulási viszonyokból adódó teendőkkel és a
napi munkákat elősegítő dolgainkkal. A képviselőtestületi ülések mellett
kistérségi-, mikrorégiós-, hegyközségi-, Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége által tartott üléseken vettem részt. Az egyéb össze-
jöveteleket tekintve képviseltem településünket a Finn Nagykövetség bu-
dapesti fogadásán, a nemesvitai borversenyen, a Kisapátin megrendezett
hagyományos disznóvágáson, a Szent György-hegyi Napok előkészí-
tésén, és a Tűzoltóság átalakulásával kapcsolatos értekezleten. Rendezvé-
nyeink az éves programtervben meghatározottak szerint kerültek meg-
tartásra, melyeken szép számmal jelent meg az érintett lakosság. Róluk
bővebbet újságunk belső hasábjain olvashatnak. Újdonságként – több
évtized kihagyása után – szerény ünnepség keretében rendeztük meg a
március 15-i megemlékezést. Az ünnepséget terveink szerint ezentúl min-
den évben megtartjuk az elődök tiszteletére, a lakosság és legfőképpen az
ifjúság hazafias érzelmeinek ápolása céljából. Köszönetemet fejezem ki

mindazoknak, akik a negyedév rendezvényeit bármiben segítették. Egyút-
tal kérek mindenkit, hogy a jövőben is segítsék, támogassák azokat, ve-
gyenek rajtuk aktívan részt. A negyedév történései között február 22-én
sajnálatos esemény történt, amikoris közel 20 pincét törtek fel a Szent
György-hegy raposkai oldalán ismeretlen elkövetők, mellyel jelentős ká-
rokat okoztak a tulajdonosoknak. A rendőrség keresi az elkövetőket. Az
előző nem kívánatos eseményen túl több pozitív eseményről kívánok szá-
mot adni a tisztelt olvasónak. A közelmúltban kijavítottuk és újrafestettük
a kultúrház lábazatát, új bútorokkal és irodagépekkel gyarapodott a tele-
ház, beüzemelésre került a kiépített közterület figyelő kamerarendszer,
elbontottuk a régi temetői kutat, és helyére díszburkolattal ellátott új
víznyerő helyet építettünk ki. Elkezdődött a kiültetett növények ápolása,
pótlása, öntözése. 

Az önkormányzat továbbra is szívesen veszi minden polgárának a
település érdekében végzett önkéntes munkáját, legyen az a házak előtti
fűnyírás, seprés, virágosítás, szemétszedés, az esetlegesen meghirdetett
munkákban való részvétel.

Tisztelt raposkai polgárok, tisztelt olvasó!
A 2012. I. negyedév önkormányzati híranyagát zárva szeretném felhív-

ni figyelmüket a XX. Szent György-hegyi Napok rendezvénysorozatára.
A konkrét programokról külön meghívót juttatunk el Önökhöz, melyben
minden információ megtalálható az érdeklődők számára. Az idei ünnepre
külföldi partnereinktől vendégek nem érkeznek, egyéb fontos saját ren-
dezvényeik miatt. Ebenheim partnertelepülésünk polgármestere jelezte,
hogy a falunapra nagyobb létszámmal, az őszi szüreti rendezvényre pedig
néhány fővel kívánnak érkezni. Kérem Önöket, hogy továbbra is segítsék
programjaink megvalósulását, vegyenek azokon részt, öregbítsük tovább
településünk jó hírnevét.

Tisztelettel: Bolla Albert polgármester
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Önkormányzati Hírek

Tisztelt ünneplő közönség!
Nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat Raposka község önkor-

mányzatának képviselőtestülete nevében. A nemzeti ünnepünkről való
megemlékezést önkormányzatunk is fontosnak tartja, ezért hosszú idő
után ismételten megteremtettük ennek a lehetőségét. 1848. március 15-e
az a nap, amelyre minden magyar büszke. Büszke is lehet, mert a márciusi
ifjak példaértékű cselekedetet hajtottak végre, amikor szembeszálltak az
elnyomó hatalommal, és nem félve a megtorlástól, a legkeményebb
fegyverrel, a tiszta szavak erejével indultak harcba. Kokárda, Nemzeti
Dal, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári
Pál, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, forradalom, márciusi ifjak,
szabadság – ezekről a fogalmakká vált szavakról minden magyar
embernek ugyanaz jut eszébe: a legnagyobb nemzeti ünnepünk, az 1848.
március 15-ei szabadságharc. Ezen a napon egy maroknyi fiatal elindított
egy lavinát, amely megváltoztatta a nép életét. Erőt adott és 164 éve
minden tavasszal erőt ad, hogy higgyünk magunkban, hogy legyünk
büszkék a magyarságunkra. Márius 15-e nem
csak ünnep, hanem olyan nap, amit szeretünk.

Szeretjük, mert számunkra vonzó normákat
teremtett. Jogokat, méltóságot és szabadságot
adott. Az országnak függetlenséget, a népnek
felelős kormányt, közteherviselést és sajtósza-
badságot. A parasztoknak jobbágyfelszabadítást,
a nemzetiségeknek törvényt.

Szeretjük, mert nemzeti színt teremtett. A
pirosat, a fehéret és a zöldet. Azt, ami számunkra
azóta is a magyarságot jelképezi. A piros az erő,
a fehér a hűség, a zöld a remény. Ezt választotta
a magyarság saját eszményének.

Szeretjük, március 15-ét, mert szabadsághő-
söket adott nekünk. Van, akinek tudjuk a nevét

és van, akinek nem. Kossuth úgy hívta a honvédeket: névtelen félistenek.
Nem a kudarc, hanem a siker teszi büszkévé az embert. Március 15-e

siker, a magyar szabadság sikere.
Ahhoz, hogy büszkék lehessünk, bátornak kell lennünk. Deák azt

mondta: „Kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatnunk
nem szabad!” Igaza volt, igaza van. Ők mertek kockáztatni, mertek bátrak
lenni. A magyar haza a szabad haza. A történelem pedig a bátraké.

De Petőfi óta tudjuk, hogy haza csak ott van, ahol jog is van. Igen: a
magyar szabadság nem  területről, és  földről szól. A magyar szabadság
az emberekről szól. Kölcsey Himnuszában nem az országra kéri Isten
áldását. Azt mondja: „Isten, áldd meg a magyart!” Az ember az első, csak
szabad ember tud szabad hazát teremteni.

Sikerült államot alapítani, és sikerült az államunkat megtartani. Bejött
a tatár, majd kiment. Bejött a török, de az is kiment, és ugyanígy a német
és az orosz is. Mindegyik saját dicsőségét zengte, de ez a dicsőség hamis
volt és elenyészett.

Mi maradtunk, mi itt vagyunk. Sokat áldoztunk
létünkért. Magyarország története a névtelen félis-
tenek története. Létünk nem érdem, hanem tény.
Az érdem az, hogy képessé váltunk a szabadságra;
az érdem az, hogy volt március 15-énk; az érdem
az, hogy hazát teremtettünk az országból. 

Az érdem az, hogy tudjuk: nem szabad engedni
a 48-ból.Tűzzük ki a kokárdánkat és a szívünkben
emlékezzünk! A hősök tisztelete és a szabadság-
harc emlékének továbbadása fontos, hogy a felnö-
vekvő nemzedék értse a forradalom eszméit. Soha
nem szabad elfelednünk azt, amit mindannyian
tudunk, s amit március 15-ének köszönhetünk:

„Éljen a magyar szabadság!
Éljen a haza!”

Nemzeti ünnep – március 15. • Bolla Albert polgármester köszöntője

Ünnepi megemlékezés



A már hagyománnyá vált Vince napi bormustrán harmincegy újborral
neveztek a helyi boros gazdák, ami huszonkettő pincéből került ki. A
termelők és a helyi borkedvelők szép számmal voltak jelen a ren-
dezvényen ebben az évben is.

A múltidézéssel a Vince napok történetébe nyert a közönség egy tartal-
mas betekintést, majd a Vince vesszők összegyűjtése után elkezdődött a
szakmai értékelés. A borok mind 2011-es évjáratúak voltak. Huszonegy
fehér-, és tíz vörösbor mutatkozott be a bormustrán. 

A 2011-es évet értékelve elmondható, hogy a nyár második fele és az
ősz igen meleg, csapadékszegény volt. Ennek következtében a szőlő savai
már a tőkén eléghettek, ezért nagyon oda kellett figyelni a szüret
időpontjára. A megfelelő savtartalomnak az erjedés folyamatában van
nagy szerepe. A kis savtartalom és a meleg hőmérséklet miatt a must
erjedése rossz irányba indulhat el, mely a gazda számára élvezhetetlen
nedűvé válhat. A bormustra során -a megszokott anonimitás mellett- a
szakértők hangos értékelése mellett minden tételt megkóstoltak a
jelenlévők. A bírálóbizottság tagjai: Tóth János Zoltán, Újvári Géza,
Hóbor József és ifj Barka Imre.  A borbírálók tartottak a 2011-es évjáratú
boroktól. Elsőként a korai és középkorai fajtáknál a már említett erjedési
hibák lehetősége, másrészt a vörösboroknál az előző években szerzett
rosszabb tapasztalatok miatt. A bormustra nagyon jó hangulatban telt, és
a borok meglepően jó minőséget mutattak. Nem csak a profi beren-
dezésekkel és irányított erjesztéssel készült Szent-György hegyi borok, de
a kistermelői borok is szépen szerepeltek, amit a helyi gazdák is hason-
lóan értékeltek. A vörösborok között nagyon ígéretes tételekkel találkoz-
tunk, és a fehérboroknál is komoly minőséget kóstolhattunk. Természete-
sen az eddig megrendezett bormustrák sokat segítettek a gazdáknak a
borkészítésben, ami ebben az évjáratban szépen meg is mutatkozott. 
Szakember és borivó szemmel, egyaránt színvonalas borkóstoláson vet-
tünk részt, alig akadt olyan bor, amelyet komolyan kellett kritizálni. A
harmincegy borból 25-26 jó illetve nagyon jó minőséget mutatott, amit
egyszerűen csak azzal jellemezhetünk: „az a jó bor, amiből bármikor 2-3

pohárral, jó szájízzel tudunk fogyasztani”. A bírálat során 5-6 bornál talál-
tunk kisebb-nagyobb problémát: két vörösbor kénhidrogénes volt, amit
valószínűleg a hordók vagy tartályok alapos tisztításával a jövőben el-
kerülhetünk; egy vörösbor a meleg és a kevés sav miatt rosszul erjedt
(tejsav-mannitos), amit azzal tudunk kiküszöbölni, hogy a cefrét erősen
kénezzük, aminek következtében a pincében lehűl a must, majd szépen
lassan kierjed. Két fehérbornál a tároló edénnyel vagy a tisztasággal
voltak problémák, ami a bor élvezeti értékét rontotta.

Összességében nagyon jó minőséget mutat a 2011-es évjárat, ami a
termelők szakmai felkészültségét is megmutatja. Az értékelés után har-
monika és énekszó kíséretében ünnepelték a raposkai  gazdák a 2011-es
borokat, verejtékes munkájuk gyümölcsét. Ifj. Barka Imre 

borász

Vince napi bormustra Raposkán

Idén február 18-án rendezték meg a VI. Kistérségi Sportnapot, ame-
lyen ismét részt vett falunk lelkes csapata. A szokásoknak megfelelően
bemelegítéssel indult a vidám hangulatú összejövetel, és azután
következett a csapatok megmérettetése.  

Csapatunk nagyon ügyesen szerepelt, mindenki kitett magáért. A
végére ugyan elfáradt a társaság, de megérte a részvétel: a hét csapatból
az ötödik helyezést érte el Raposka. Minden csapatot emléklappal és
ajándékkosárral jutalmaztak.

Bízom benne, hogy jövőre is ott lesz településünk lelkes, sportszerető
csapata!

A csapat tagjai voltak: Barka Ernő, Borbély Balázs, Dénes Gergő,
Halász Rebeka,  Kocsor Tina,  Linter Martin, Nagy Csaba, Nagy Sándor,
Nagy Sándorné, Nagy Szabolcs, Peszleg Róbert, Petrétei Boglárka,
Rudolf Mária, Simon Ági, Szabó Gyöngyvér, Szalóky Balázs, Szabó
Lacika. Szalókyné Szollár Katalin

Kistérségi Sportnap

Az idei tél végén is sor került az elmúlt évek során már hagyománnyá
vált tollfosztásra a kultúrházban.

Köszönet illeti Simonné Annuskát, aki a korábbi  években és az idei év-
ben is legfőbb szervezője volt ennek a szép néphagyománynak. A kacsa-
tollat is ő, és Barkáné Magdi bocsájtották a résztvevők rendelkezésére.

A kiküldött meghívók ellenére sajnos csak kevesen, talán tizen vol-
tunk, akik szívesen jöttünk össze erre a ma már ritkaságnak számító
eseményre.

A tollfosztás valamikor a szórakozást, az összetartozást, az egymást
segítést, a közösség építését szolgálta. Az asszonyok itt kipletykálhatták,
kipanaszkodhatták, kinevethették, kinótázhatták magukat kedvükre. Hát
mi is szorgalmasan ápolgattuk a hagyományokat, a résztvevők által
hozott finom házi ételek és italok mellett. 

Maga a tollfosztás csak amolyan ürügy volt, hogy néhány asszony a
mai rohanó világban is szakítson egy  kis időt arra, hogy leüljenek pár
nyugodt órára, egy kellemes beszélgetésre, énekelgetésre, nosztalgiázás-
ra. A  „munka” végeztével megkóstolják egymás finomabbnál finomabb
süteményeit, pogácsáit, itókáit.

Kedves asszonytársaim, ha valaki hasonló nyugodt és kellemes órákra

vágyik, hát jövőre is lesz tollfosztás! Ezért a biztonság kedvéért hagytunk
még bőven fosztatlan tollat, hogy jusson belőle mindenkinek, hátha
jövőre többen leszünk!!! HSz.

Tollfosztás
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Vince napon a bíráló bizottság

A csapat verseny közben

Tollfosztók munka közben
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Január 6-án, Vízkereszt napjával elkezdődött a farsangi szezon, mely a
földi élet örömeit, a bőséget ünnepli. Ez az időszak a bálok rendezésének
az ideje. Mint minden évben, az idén is a gyerekek nagy örömére megren-
deztük a jelmezes farsangi bált. 

Minden gyermek, legyen az kicsi vagy nagy, lázasan készülődött a
bulira. Forogtak az agytekervények az ezt megelőző napokban, hogy ki
milyen farsangi maskarában jelenjen meg február 17-én, pénteken délután
a Kultúrházban. 

A mulatság bemutatkozással kezdődött, majd pedig indult a tánc.
Együtt táncolt a Hercegnő, Ninja, Manó, Rendőr, Cowboy, Katicabogár,
Hastáncos, Tündérek a Sikollyal.

A meghirdetett táncversenyre bőven akadt jelentkező, így a felkért
zsűrinek nehéz dolga volt. A táncverseny nyertese végül a cowboy (Zubor

Máté) lett. A fárasztó mulatság közben jólesett a pezsgő, és a rágcsálni
való. 

Persze a gyerekfarsangon csak Kölyökpezsgő volt, nem úgy, mint a
felnőtt jelmezes bálon, amit következő napon, szombat este rendeztünk
meg.

A felnőttek fantáziája is beindult a bulira. A bemutatkozás után a be
nem öltözött vendégek szavaztak, így hirdettünk győzteseket. Az első
helyezést a Busmannok (Simon lányok) a második díjat a Black Angels
csapat (Nagy Mónika, Sárközi Réka, Szabó Melinda), a harmadik helyet
megosztva Kalóznő (Hoffman Szilvia) és Szulejmán Basa a Háremével
(Nagy Sándor, Nagy Sándorné, Petrétei Krisztina) nyerték meg. A farsan-
gi mulatság talpalávalóját Balázs szolgáltatta. A buli bár nehezen indult,
de azért jól sikerült. Jövőre még több jelmezest várunk!                    P.K.

Farsang

Az idén is megemlékezett rólunk, nőkről a raposkai önkormányzat.
A megjelent hölgyeket szépen terített asztal, sütemények, üdítők és bor

várta. A sütiket ezúton is szeretnénk megköszönni a szorgos készítőknek.
Ez a nőnap, azt hiszem bátran kijelenthetem, bővelkedett a megle-

petésekben. A fiúk olyan műsort adtak elő, amely a kisebb közvélemény
kutatásom eredményeként a meglepő, mulatságos és fantasztikus jelzőket
kapta. Ezeket a visszajelzéseket nem csak szavakból, hanem az ünnepelt
lányok és asszonyok arcáról is leolvashattam.

Egy hatalmas élmény volt, és bár nem szoktam tanácsokat osztogatni,
de ezt azért leírom:

- Fiúk! A következőre már most kezdjetek készülni, mert ezt überelni
nagyon nehéz lesz!

Nem tudom a Kriszti mivel és hogyan szedte rá a srácokat, de azt
hiszem a köszönet őt is megilleti. A szereplők: Barka Ernő, Linter Martin,
Nagy Csabi, Nagy Sándor, Peszleg Róbert és Szabó Lacika, a bemondó
szerepet pedig Borbély Balázs vállalta.

A műsor után, ha ez nem lett volna elég, ajándékot is kaptunk. Minden
jelenlévő az önkormányzat ajándékaként egy cserepes primulát és egy
szelet tortát kapott a nyolcvanszeletes hatlapos tortából.

Csak gratulálni tudok a szervezőknek, a szereplőknek, és mindannyi-
unk nevében köszönöm az élményt! Rudolf Mária

Nőnap

Szélsőségek hazánk időjárásában
Az utóbbi években egyre több szélsőséges időjárási eseménynek lehet-

tünk tanúi. Ha a mostani télre gondolunk, akkor elég kellemetlen hideg –
régóta nem tapasztalt - időszakot élhettünk meg, mely sajnos számos
halálesetért volt felelős. De ha az elmúlt nyárra is visszatekintünk, akkor
is rekordhoz közeli hőséget figyelhettünk meg néhány héten keresztül.
Ezért is terveztem el, hogy most a rovatom harmadik cikkében a hazánkat
érintő időjárási szélsőségekről írok tömören és közérthetően.

Az első magyarországi meteorológiai állomást 1780 – ban hozták létre
Budán, egy európai hálózat részeként. Tehát már több mint 230 éve mű-
ködik rendszeres légköri mérési és megfigyelési szolgálat. Amennyiben a
mérési feljegyzések közt lapozgatunk, megfigyelhetjük Magyarország
hőmérsékleti és csapadékviszonyainak néhány kirívó, szélsőséges adatait.

Hazánk januári középhőmérséklete -1°C és -4°C között változik, azonban

előfordultak már -9, -11°C-os, de +6°C-os középhőmérsékleti értékek is. Az
előbbi értékek (-9 - -11°C) a Botteni-öböl északi partvidékére, míg az utóbbi
+6°C-os érték a horvátországi Adria-part átlagos januári középhőmérsékleté-
nek felel meg. A mért legnagyobb téli lehűlés átlagértéke -16°C - -19°C közöt-
ti. Hazánkban az eddigi legalacsonyabb hőmérsékletet 1940 februárjában mér-
ték, ekkor a hőmérő -35°C-ot mutatott Görömböly-Tapolcán (Miskolc mellett).

A nyári időszak kiegyenlítettebb képet mutat – még szélsőségeiben is.
A júliusi középhőmérséklet +19 °C és +22°C között ingadozik, azonban
a leghűvösebb júliusi átlaghőmérséklet sem süllyed +17 °C alá, és a leg-
melegebb sem emelkedett + 26 °C fölé. Magyarországon az eddigi
legmagasabb hőmérsékletet 2000. augusztus 21-én mérték Békéscsabán,
mely elérte a +42 °C-ot – azóta nem dőlt meg a melegrekord. Az eddigi
adatokból látható tehát, hogy a hőmérséklet abszolút évi ingása 80 °C.

Folytatás a 4. oldalon...

Érdekességek a nagyvilágból

Táncverseny a gyermek farsangon Nyertes páros a felnőtt farsangon

Az ünnepeltek



Bolla Albert polgármester fogadóórája: csütörtök 10-12 óráig
Tel: 06-30/677-98-44, Honlap: www.raposka.hu
E-mail: polgarmester@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: hétfő, 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.
Felelős kiadó: Bolla Albert

Kiadó: Raposka Község Önkormányzata
Szerkesztette: Petrétei Krisztina

ISSN 2063-2576
Nyomdai munkák:

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

4
Rejtvény

Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek

Raposkán 2012. I. negyedévben végzett
munkálatok a rejtvényben.
Vízszintes: 1. Ennek az újrafestése történt
meg; 15. német város; 16. ….. iacta esta; 17.
… Ferenc – Agrárkamara volt főtitkára; 18.
medál; 19. laza; 21. elfut; 22. felületére; 23.
Európai Levelező Oktatás; 25. ásványféle; 27.
elő ellentéte; 28. szemünkkel érzékeljük; 29.
on … (azt mondják – latin); 30. passzoló; 32.
csónak (angol); 33. Computer Aided Transla-
tion; 34. csacsibeszéd; 35. tigriscsíkos (né-
met); 36. kettős msh; 37. ABC betűje kiejtve;
39. angol város; 40. japán társasjáték; 41.
japán író; 43. kocsival közlekedik; 46. ezen a
napon; 48. szolmizációs hang; 50. állóvíz
Etiópiában; 51. női név becézve; 52. zenei
ütem; 53. svéd váltópénz; 55. zenei utasítás
(lassítva); 57. érzékszerv; 58. felség (latin).
Függőleges: 2. … lett rajta a félelem; 3. LIE;
4. e víznyerőhely  átalakítása zajlik; 5. fér-
fiak megszólítása; 6.tengeri állat; 7. bűncse-
lekmény károsultja; 8. alumínium-szilikát

ásvány; 9. holt nyelv; 10. igekötő; 11. kez-
dettől fogva (latin); 12. tetőpont; 13. májban
található enzim; 14. bútorokkal bővült hely-
iség; 15. kiépítésre került a faluban; 19.
azonos mgh; 20. TG; 24. igavonó állat; 26.
ide ellentéte; 27. előtagban: szélsőséges, túlzó
(latin); 28. több részből álló film; 31. orosz-
lánnév; 32. virágzó növény; 33. fiatal fa; 34.
minőségügyi rendszer; 36. ZB; 38. közbeszer-
zési törvény – röv.; 41. hordó felső nyílása;
42. ilyen mérleg is van; 44. … Béla (Kossuth-
díjas filmrendező); 45.ugyanúgy (latin); 47.
fafajta; 49. menyasszony; 52. trombitahang;
54. emelet – röv.; 56. egészen friss; 57. OT.
Beküldendő a vízszintes 1; és a függőleges 4;
14; 15. sz. sorok megfejtése a Teleház 8300
Raposka, Fő u.51.sz,alatti címre, vagy
ugyanott személyesen is leadható. Beküldési
határidő: 2012. május 15. Nyertes díja:
3.000 Ft értékű könyvutalvány. Előző rejt-
vény nyertese: Szentgyörgyi Ferencné.
Rejtvényt készítette: Bolla Albertné.
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Folytatás a 3. oldalról.
A csapadékkal kapcsolatos adatok közt is elég

érdekes dolgok figyelhető meg. A legszárazabb
években az Alföld belső területén csupán 200-300
mm-nyi csapadék hullik éves viszonylatban. Hogy
érzékeltessem ezen mennyiség nagyságrendi viszo-
nyát, azt mondhatom, hogy ez az érték a mérsékelt övi
sivatagok (pl. Góbi-sivatag) átlagos évi csapadékmen-
nyiségével egyezik meg. A legcsapadékosabb években
nem ritka az 1500-1600 mm-nyi csapadék sem, mely
mennyiség főleg Nyugat-Magyarországon és a közép-
hegységeink területén észlelhető. 

Nem csak a csapadékmennyiségekben figyelhetünk
meg szélsőségeket, hanem a csapadék időbeli elosz-
lása is mutat kiugró adatokat. Például Gyulán 1897-
ben 52 napon át nem esett egy cseppnyi eső sem. Ezzel
szemben végletként azonban 1958 júniusában a
Dobogókőn 450 mm-nyi havi csapadékmennyiséget
mértek, ami nagyon soknak számít. Magyarországon 1
nap leforgása alatt mért legtöbb csapadék 1953. június
9-én Dad település (a Vértes-hegységben) területén
zúdult a földre 260 mm mennyiségben, eső for-
májában.

Végül közölnék néhány furcsa, egyedülálló
megtörtént esetet, melyeket a meteorológiai állomás
1780-as létrehozása előtt és után figyeltek meg  [ada-
tok forrása: OMSZ]:

- Sopron, 1706 decembere: a körte és a bodza virág-
zott.

- Eperjes, Erdély, 1719. augusztus: a nagy tartós
hőség következtében több helyen 6-8 cm széles és 1m
mély repedések alakultak ki.

- Alföld, 1773. március 29.: a hóvihar több mint
10.000 háziállat pusztulását okozta.

- Hont megye, 1792. január: a gyümölcsfák és a
szőlők lombosodni kezdtek, az eper érett.

- Debrecen, 1793. június 26: havazott.
- Debrecen, 1791. július 2: a zord fagy és a havazás

következtében számos háziállat elpusztult.
Varga Balázs

tanár

Érdekességek
a nagyvilágból


