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Élő adás hétfőnként
ÚJDONSÁG Minden héten élőben is jelentkezik a városi televízió
Az eddigi műsorstruktúra
megtartása mellett új kezdeményezéssel igyekszik
a nézők kedvében járni a
Tapolcai Városi Televízió.
Mostantól minden hétfőn
élő adással jelentkezik a
helyi média.
Az első adásnap már lezajlott, ekkor mutatkoztak be a
műsorvezetők is. Amint elhangzott, minden héten más
jellegű témák kerülnek terítékre, a repertoár széles lesz,
és természetesen interaktív.
Azaz, várják a nézők reflexióit, kérdéseit, véleményét,
adás közben. Szijártó János
várospolitikai,
gazdasági
kérdésekkel
foglalkozik,
Kovács Melinda az egészségügy, és a kultúra területére kalauzolja a nézőket. Töreky László a mezőgazdaságot és a turizmust hozza a
képernyőre, míg Havasi Gábor a sportot, illetve megosztva a kultúrát. A műsorok
a felsorolás sorrendjében
követik egymást, így első alkalommal, hétfőn a várospolitika és a gazdaság kapott

Bemutatkoztak a hétfői élő adások műsorvezetői: Havasi Gábor (balról), Töreky
László, Kovács Melinda és Szijártó János
Fotó: Kalmár György
teret. A műsorvezető Dobó szélgetett. Az élő adásban Melinda várja a nézőket.
Zoltán polgármesterrel a Ta- bemutatkozott a két új ön- Tervezett témák: A központi
vasbarlang-látogatóközpont kormányzati képviselő, Dé- orvosi ügyelet, bérletes előnyári keresettségéről, az ab- csey Sándor és Pass Sándor, adások, őszi programok a
ban rejlő tapolcai lehetősé- valamint a két új külsős bi- Tamási Áron Művelődési
gekről, illetve a kerékpáros zottsági tag, Minorics Tamás Központ szervezésében, ilturizmusban rejlő potenciál és Rohály János. Jövő héten letve a Tapolcai Ifjúsági fúvárosi hasznosításáról be- hétfőn, este hétkor Kovács vószenekar külföldi útja.

Illúziók és
a valóság
Arra
kárhoztattam
magam, hogy hosszú
évek
(évtizedek?)
után, fiam unszolására, ismét megnéztem
a magyar labdarúgó
válogatott két, időben
egymáshoz
közeli
mérkőzését.
Nos,
meglepetés nem ért,
sokkal inkább magamon csodálkoztam,
hogy ezzel töltöttem
az időt. Sok örömet
nem hozott a két
döntetlen, bár gyorsan megjegyzem, a
fiúk minden tőlük telhetőt megtettek a
győzelem érdekében,
az egyébiránt harmatgyenge EB-csoport
két
együttesével
szemben. De ez kevés volt, a hazai stadionépítési
hullám
nem csapódott le a
játék képén. Az enyémen sokkal inkább.
Szomorúan, fájó szívvel álltam fel a tévé
elől. Ennyit tudunk,
kár álmodozni, illúziókat kergetni.
Szijártó János

A gyerekek biztonsága
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Tapolcai Rendőrkapitányság az idei tanévben is kiemelt figyelmet
fordít az általános iskolás
tanulók közlekedésének
biztonságára.

Esküt tesz a két új külsős bizottsági tag, Minorics Tamás (jobbról) és Rohály János. Dobó Zoltán polgármester (balra) az eskü szövegét olvassa Fotó: Szijártó J.

Kiegészülő bizottságok
Az augusztus végi időközi
választással 12 fősre egészült ki a képviselő-testület
létszáma, illetve ezzel együtt
a bizottságok összetétele is

módosult. Két új külsős bizottsági tagot is avattak Minorics Tamás és Rohály János személyében. (Összeállításunk a 2. oldalon.) (szj)

Különböző helyi kezdeményezésekkel és országos
programok végrehajtásával
igyekszik fokozni a diákok
balesetmentes közlekedését.
A tanórák kezdete előtti
időszakban (7:15-7:45 között) a helyi rendőrök minden általános iskola körül, és
a forgalmasabb utak mellett
segítik, illetve biztosítják a
gyalogosok átkelését, a polgárőrökkel karöltve.
Az idei tanévben is folytatódik a 2008-ban útjára indított „Iskola rendőre” prog-

ram. A Tapolcai Rendőrkapitányság minden oktatási
intézménybe eljuttatja azt a
plakátot, amelyen az iskola
rendőrének nevét és elérhetőségét tüntetik fel. Ezen
kívül egyéb hasznos kiadványokkal is segítik a tanulók
szabályos közlekedésre nevelését, a bűncselekmények
megelőzését, a gyermekek
veszélyhelyzetekre
való
felkészítését.
A több mint 20 éve működő
D.A.D.A. programban az általános iskolások bűnmegelőzési tárgyú foglalkozások
sorozatán vesznek részt. A
középiskolások az ELLENSZER program segítségével
kapnak információkat a kábítószerek és új pszichoaktív
szerek káros hatásairól, a
biztonságos internetezésről

és egyéb, a bűncselekmények, valamint az áldozattá
válás megelőzése érdekében
közvetített fontos szabályokról - tájékoztatta lapunkat Nagy Judit a Tapolcai
Rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.
(di)

Az oktatási intézmények
vonzáskörzetében rendőrök figyelnek a biztonságos közlekedésre Fotó: di.
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Kerekasztal
n A NEGYEDIK járási felzárkózási kerekasztal ülést is megrendezték a Tamási Áron
Művelődési Központban. A Járási Felzárkózási Kerekasztal ülésekre minden alkalommal
várják a helyi esélyegyenlőségi programok
végrehajtásáért felelős
ügyintézőket, akik részt
vettek azok elkészítésében, valamint felelősként kerültek megjelölésre. A legutóbbi rendezvényen a települési
önkormányzatok helyi
esélyegyenlőségi programjaiban meghatározott, az időseket, valamint a roma és/vagy
mélyszegénységben élő
embereket érintő intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követésére, a javaslatok intézkedési
tervekben
foglalt járási szintű
összehangolásával öszszefüggő települési önkormányzati feladatokhoz kaptak segítséget a
résztvevők.
(szj)

06/87/412-289
www.tapolcaiujsag.hu

Lapterjesztés
06/20/358-3295
Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési képviselő minden hónap első csütörtökén (15.00-16.00 óra között) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében tart fogadóórát
- Dobó Zoltán polgármester
Szeptember 14. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
Szeptember 21. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos
alpolgármester
Szeptember 28. 14.00-16.00
Hirdetés

KÖZÉLET
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Két új képviselő
TESTÜLET A városért dolgoznak a jövőben is
A jobbikos Pass Sándor
és Décsey Sándor került
be a képviselő-testületbe,
így immár teljes Tapolcán
a képviselő-testület.
Tizenkettő képviselői hely
van a polgármestert is beleszámítva. A tavasszal üresedett meg az országgyűlési
képviselővé választott Rig
Lajos (Jobbik) helye, és felszabadult az ősszel egyéni
mandátumot is nyert Dobó
Zoltán (Jobbik) helye, aki
polgármesteri címe megtartása mellett lemondott egyéni képviselői mandátumáról.
Az akkor tíztagú testületben
öten a Fidesz, hárman a
Jobbik és ketten az MSZP
színeiben kerültek be, bár a
szocialista Lévai Józsefet kizárták pártjából miután elfogadta az alpolgármesteri felkérést. A mostani választás
után a Jobbik szerzett még
két egyéni helyet a testületben. A szeptember 4-ei rendkívüli nyilvános ülésen tett
esküt a két új képviselő, illetve ekkor tárgyaltak a bizottsági helyek elosztásáról,
feltöltéséről is.
A Humán Bizottság tagjává
választották Décsey Sándort
és Pass Sándort. A Humán
Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjává Rohály Jánost. A Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottság
tagjává Vajda Attila képviselőt, Bakos György képviselőt, illetve külsős tagként
Minorics Tamást. A Gazdasági Bizottság tagjává és elnökévé Buzás Gyulát, tagjává Décsey Sándort választották.
Lapunk kérésére, összefoglalták elképzeléseiket, terveiket. A város kulturális életében kívánnak továbbra is
dolgozni. Kifejtették, kiemelten fontos, hogy az itteni
programokon a tapolcaiak és
az idelátogatók is jól érezzék
magukat. A már elindult beruházások kapcsán kifejtették, hogy lényeges azok mielőbbi befejezése. Ezek között kiemelt szerepet játszik
a strand, hiszen nagy az elvárás a városban a mielőbbi
megnyitás szempontjából.
Ezzel együtt a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, azok maximális ki-

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:

Pass Sándor és Décsey Sándor az első testületi ülésen,
immár, mint képviselők. A testület (lent) megszavazta
a bizottságokat érintő változásokat Fotó: Szijártó János

Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig,
kedd: nincs ügyfélfogadás,
szerda: 8.00-12.00 óráig és
13.00-17.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt

aknázása közös tapolcai érdek. A volt honvédségi területek fejlesztése összetett
kérdés, hiszen ha sikerül egy
vonzó környezetet teremteni
a vállalkozások számára, akkor az hosszú távra oldaná
meg a város munkaügyi
problémáit, sőt akár az elvándorlás is megállíthatná.
A belvárosi közlekedési infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen, de a két képviselő napirenden tartja a
gyógyszertári és a gyermekorvosi ügyelet kérdését, a
kórházi aktív ágyak visszaállítását.
A 3-as körzet a Május 1- utcától az Iskola utcáig tart, az
egyik oldalon a Keszthelyi
út, a másikon az Ady határolja. Belváros. Pass Sándor
elmondta, hogy a belvárosban már elkezdődött a homlokzatok felújítása, megoldódott végre a korábbi óraékszer üzlet sorsa is, már van
gazdája. A mostani önkormányzathoz fűzhető a főtéri
nyilvános illemhely újbóli
megnyitása is. Pass Sándor
az egyre nagyobb nyári hőségek miatt lényegesnek
tartja a városban a jelentős
mértékű faültetést, ami

egyébként már a tervekben
is szerepel.
Décsey Sándor az 5-ös körzet képviselője, területe így
a Halápi úti körforgalomtól
a Juhász Gyula utcán át a
Kossuth utcától délre eső
részekig is kiterjed. Ebben a
körzetben kevés a szolgáltató, kereskedelmi egység,
jellemzően kertvárosi környezet. A Juhász Gyula utcáról megközelíthető játszótér felújítása szükséges lenne, valamint egy nem túl magas kerítés építése és egy
illemhely telepítése is a lakossági elvárások között
szerepel. Egy zárt kutyafuttató kialakítása is megoldható lenne itt. Sajnos sokan
keresnek meg minket a szabályokat be nem tartó ebtulajdonosok miatt. Másik
itteni probléma az éjszakai
hangoskodás. Szinte nem tudok úgy végig menni a Bem
utcában hétvége után, hogy
legalább egy törött üveget ne
látnék. Pedig lehet úgy szórakozni, hogy ne zavarjuk
egymást.
Mindegyik képviselő kiemelte a békés együttélés szabályainak szigorú betartását,
illetve betartatását.
(szj)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
maria.toth@klik.gov.hu
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.
Tel: 112, 87/412-322
Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Nagy szüreti fesztivál
Az idén is sokakat vonzott a Lesencéktől a Balatonig felvonulás
Borongós ég alatt, időnként szitáló esőben zajlott
hétvégén a Lesencéktől
a Szent György-hegyen
át a Balatonig Szüreti felvonulás és a hozzá kapcsolódó fesztivál.
Pénteken a házigazda település, Lesenceistvánd közösségi házában, illetve annak udvarán indult útjára a
sorrendben huszonegyedik
hagyományőrző esemény. A
megnyitón Tóth Csaba helyi
polgármester vendéglátóként üdvözölte a résztvevőket, felvázolva a szüreti
fesztivál programkínálatát.
Utána Rig Lajos mondott ünnepi köszöntőt. A térség országgyűlési képviselője a
szőlő és bor közösség- és
jellemformáló erejéről fogalmazott meg gondolatokat, megállapítva, hogy
büszkék lehetünk megtermelt borainkra, amelyek közül sok nemzetközi mércével mérve is kiváló nedű. Az
esemény helyszínén szép
díszletként voltak jelen a Za-

Tapolcai zenészek
Mindig vidám, őszinte mosolya elsőre szimpátiát vált
ki az emberekből. Tapolcán
nevelkedett és mindig szívesen tér vissza gyermekkora
színhelyeire.
Alázatos, precíz hozzáállását a zenéhez, minden egyes
fellépésén bizonyítja. Első
hangszerét édesapjától kapta. Gyönyörűen szóló harmonikája védjegyévé vált.
Más hangszereket is szívesen vesz kezébe, melyeken
szép harmóniák szólalnak
meg általa, legyen az zongora, szájharmonika vagy
épp gitár. Közönségével
közvetlen, baráti kapcsolatot ápol, rendszeres rajongói
tábort szervez számukra,
hogy a Balaton parton
együtt, jó hangulatban eltöltsenek egy hetet. A rajongók szeretete számszerűsíthető is, hiszen számtalan
arany, platina lemezzel hálálták meg munkásságát, első korongja elérte a négyszeres platina fokozatot. A

A szüreti rendezvényen Tóth Csaba lesenceistvándi
polgármester köszöntötte a vendégeket Fotó: Töreky L.
lahalápi Foltvarrók szemet dám és látványos órával
gyönyörködtető munkái, a ajándékozta meg a két-hálegjobb környékbeli palac- romszáz főnyi közönséget a
kos borok kerültek a svéd- közkedvelt jó Laci Betyár
asztalra és szakmai előadá- irányítása alatt zajló betyársokat is hallgathattak a je- verseny, amely a nemesvitai
lenlévők a környéken elter- színekben induló Horváth
jedt szőlőfajtákról, továbbá Ferenc győzelmével zárult,
a zártkeretek múltjáról, je- így ő lett az első „Lesencelenéről. Az előbbi témában istvándi betyár” cím birtoNagy Zóra Annamária a sző- kosa. Szombaton kora délulészeti és borászati kutatóin- tán indultak el Hegymagas,
tézet tudományos munkatár- Balatonederics, Nemesvita,
sa, az utóbbiban Németh Lesencetomaj, Raposka és
László a Balatonfelvidéki Lesencefalu szüreti felvonuBorvidék hegybírója érteke- lói saját falujukból, vidám
zett. Később rendkívül vi- útjuk a lesenceistvándi

Márió
muzsikálás mellett fiatal tehetségeknek is segítő kezet
nyújtott, profi hangstúdiót
vezet. Zenei tudása mellett a
szíve is a helyén van, számtalan alkalommal segített
bajba jutott embertársain
egy-egy jótékonysági fellépéssel. Tavaly decemberben
Szombathelyen egy különleges karácsonyi koncert,
került megrendezésre, ahol a
dalok az Isis Big Band kíséretében hangoztak el. Erről a
koncertről dvd felvétel is készült, mely hamarosan kapható lesz. A 25 főből álló
csapat már készül az idei decemberi koncertre.
(hg)

Márió, a harmonikás

sportpályán ért véget. A
helyszínen felállított nagyszínpadon, az ünnepi köszöntőket, baráti koccintásokat követően a résztvevő
falvak kulturális csoportjai
leginkább zenés-táncos műsorokkal szórakozatták a közönséget. Az esemény fővédnöke Polgárdy Imre elnök távollétében Fenyvesi
Zoltán a Veszprém Megyei
Közgyűlés alelnöke méltatta
a falvak összefogásából született szüreti rendezvényt.
Mészáros László lesencetomaji, Oravecz Attila lesencefalui, Csali János nemesvitai, Töreky Lászlóné balatonedericsi, Tóth János Zoltán hegymagasi és Bolla Albert raposkai polgármester
közös koccintása, a színes
kulturális programkínálat, a
falvak kulturális csoportjainak remek műsorai és a rendezvény sikeres lebonyolítása önmagáért beszélt, bebizonyítva hogy a Tapolcakörnyéki falvak összefogásában igazán komoly erő
lakozik.
(tl)
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Rövid hírek
n NÉPMESE HETE

- A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlegében szeptember 28. és október 2.
között (9-től 16 óráig)
várnak mindenkit, gyermeket és felnőttet, aki
szívesen mondana vagy
hallgatna mesét. (szj)
n TÚRA - A Tapolca
VSE
természetjáró
szakosztály szombati
(2015.09.12.) túrája:
Kövesgyűrpuszta-Nemesvámos-Veszprémfajsz-Koloska-völgyBalatonfüred. Találkozó a tapolcai autóbuszállomáson szombaton
reggel 7.35-kor. (szj)

AZ EXIT Cirkusz
különleges műsorral,
családi kedvezményekkel, október 1. és 4.
között várja az érdeklődőket Tapolcán a
Tesco áruház mellett.
Aki kivágja lapunkból a
cirkusz hirdetését, majd
azt felmutatja az előadás megkezdése előtt
„kettőt fizet - hármat
kap” kedvezményben
részesül.
n

„Családi körben” a bányászok
Idén még kevesebben,
harminc fő részvételével
rendezték meg a hatvanötödik bányásznapi megemlékezést a Belvárosi
Irodaház (régen: Bakonyi
Bauxitbánya
Székház)
előtti emléktáblánál.
Szeptember első vasárnapja
1951 óta a szakma ünnepe,
így emlékezve a tatabányai
csendőrsortűz bányász mártírjaira is.
Az egybegyűlteket Orbán
Tibor nyugalmazott vállalati
főmérnök, a Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület elnöke köszöntötte. Beszéde elején kiemelte, hogy a halimbai ünnepség után ez jóval
szerényebb keretek között
zajlik. Szakmai időutazásában rámutatott a több mint
egy évszázados múltra viszszatekintő timföldgyártásra
és
bauxitbányászatra,
amelyből Tapolca és a környék is kivette a részét. Ünnepi szónoklata végén

A bányásznapi megemlékezés idén is a Belvárosi Irodaháznál zajlott
Fotó: Dancs István
büszkén utalt rá: - Az a het- dekre! Ugyan elfelejtettek
ven millió tonna érc, amit bennünket, de a bauxitbáezeken a területeken kiter- nyászat által lett város Tameltünk, nem volt hiábava- polca, közműveivel, közéló. Ez az iparág fénykorában pületeivel és az általunk feltöbb mint húszezer magyar épített több mint kétezer laembernek adott munkát, a kással.
hozzá kapcsolódó struktu- Az emléktábla koszorúzása,
rális vonzatokkal akár száz- a hivatalos ceremónia után a
ezerre is tehető ez a szám. Szent György Panzió és
Emellett jövedelemteremtő Étterembe vonultak a megágazat is voltunk. Végül em- jelentek, ahol Székely Jenő,
lékezzünk a kitermelőkre, a a Bauxitbányász Szakszertervezőkre, a szállítókra, az vezeti Tanács elnöke köegyütt töltött munkás évtize- szöntötte a résztvevőket (di)
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Köszöntő
KILENCVENEDIK
születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Ondró Pálné
Aranka nénit Monostorapáti polgármestere Takács Péter és Takács
Lászlóné jegyző aszszony, akik Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait is átadták.
Aranka néni családja
körében fogadta a köszöntést. A polgármester az egész település
nevében kívánt jó
egészséget Aranka néninek. - Embersége és
szeretete példát adhat
mindannyiunk számára,
tette hozzá. (szj)

Aranka néni 90 éves
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Nyár utáni értékelés
VÉLEMÉNYEK Sok szempont alapján pontozzák a strandokat
Az idei főszezon végén a
balatongyöröki községi
strand érdemelte ki a
legjobb bizonyítványt a
strandolóktól a Balatontipp internetes régiókalauz Legkedveltebb Balatoni Strand versenyén.
Erről Győrffy Árpád főszerkesztő tájékoztatta lapunkat.
Mint megtudtuk, alig néhány század jeggyel a balatongyöröki strand mögött
végzett a gyenesdiási Diási
Játékstrand, az alsóörsi Községi strand és a vonyarcvashegyi Lídó strand. A hetedik alkalommal lezárult értékelést 2008-ban indította a
portál, hogy maguk a használók véleményt mondhassanak az általuk közvetlenül
ismert balatoni strandokról.
Hogy az értékelés ne válhasson
szavazóversennyé,
ugyanazt a strandot mindenki csak egyszer értékelhette.
1-5-ig terjedő érdemjeggyel
rögzíthették véleményüket a

A balatongyöröki strand kapta idén a legjobb értékelést
víz és a meder állapotáról, a
parti rész gondozottságáról,
az illemhelyek, zuhanyzók,
öltözők állapotától, az úszási feltételekről, a gyerekeknek szóló játék, pancsolási
lehetőségekről, a sportolás

Hirdetés

EXIT CIRKUSZ’ 2015
Kijárat a
mindennapokból!
TAPOLCÁN
a TESCO MELLETT!
Okt.01-től – okt.04-ig!
Műsorunk, feledteti
minden gondját!
Szórakoztató cirkusz
műsor!

kapcsolatos lehetőségekről,
a vendéglátói, kereskedelmi
és más szolgáltatások bőségéről, színvonaláról, a parkolási lehetőségekről. Meghatározhatták, hogy szerintük az adott strandon a szol-

Fotó: Győrffy Árpád

gáltatások árai mennyire felelnek meg a kapott értéknek. - Az osztályozás folytatódik, hogy a jövő nyáron is
megismerhessük a strandolók véleményét - tette hozzá
Győrffy Árpád.
(szj)

Szépségek
között
rejtőzködő

Lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere: Nemzetközi cirkuszfesztiválokon díjnyertes állatprodukciók: amerikai törpemalacok. A Párizsi
Massie Cirkuszfesztivál díjazottja, Picárd Andrea holland törpekecskéi, makákó és rézus majmai, valamint indiai futókacsái. A Római
Cirkuszfesztivál díjazottja, a Magyar Köztársaság Arany Keresztjével kitüntetett Picard Vilmos és világ legkisebb idomított chiwavái.
Először az EXIT Cirkusz porondján: Olaszországból Monte Carlo
Cirkuszfesztivál díjazottja “ Mosoly “ az 5 tonnás elefánt!!! Akrobatika felsőfokon, Slinky a csőember, Dzsenifer és Gábor lábzsonglőrök az ikária virtuózai. Vincze Tünde és Magyar Légtornász egyesület légtornász produkciói, Richter Tibor a humoros bűvész. Újdonság: először országos turnén a Közkedvelt ” Apród ” a humoros kis
ember, Hrisafis Gábor bohóc tréfák sokaságával!

ÓRIÁSI CSALÁDBARÁT AKCIÓ: Csütörtökön
minden belépő csak: 1.500.- Ft/fő.
A többi napokra, az akciós kuponok érvényesek, aki ezt a kupont felmutatja „kettőt fizet - hármat kap” kedvezményben részesül. A lelátóra
érvényes, más akcióval nem vonható össze!
Előadások időpontjai: Hétköznapokon: 18.00 órakor. Szombat: 15.00 és
18.00 órakor. Vasárnap: 11.00 és15.00 órakor.

Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32

A mostanában teljes erővel virágzó nyáriorgona
nektárja számos lepke és
méhfaj számára nyújt eleséget, így kifejlett bokornyi példánya kertünk
egyik legszebb dísze. A
körülötte zajló élet sem
akármekkora. A biológusok szerint mégsem növeli
túlzottan a biológiai sokféleséget, mivel a hernyóknak nem tápláléknövénye, és nektárja a nyár
egyébként is bőséges időszakában termelődik. A
tudományág képviselőinek
megállapításaival
Hirdetés

szembesültem a minap,
amikor talán a nyár utolsó
verőfényes napján a kertünkben pompázó nyáriorgona bokor virágzatáról
készíttem képeket. Meglepetésemre a gép keresőjében egy furcsa alakú, erősen erezett levélre lettem
figyelmes. Hoppá, nem is
levél, bizony lepke az! eszméltem rá néhány másodperces késéssel. Akármilyen pillangó fajta is legyen fotónk sztárja, kiváló
rejtőzködő típus. Annyira
azonban mégsem, hogy
olvasóink ne láthassák. (tl)
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A szőlő és bor ünnepe

Sokak szerint környékünk
legimpozánsabb őszi rendezvénye a híres badacsonyi szüreti felvonulás
és a hozzá kötődő programsorozat.
Az ország leghosszabb és talán legszínesebb szüreti felvonulása ezúttal is a 71-es
számú fő közlekedési úton
Badacsonytomaj és Badacsony közötti szakaszán zajlik majd, ahol felvonulnak a
környékbeli
települések
képviselői, néptánc együttesek, legionáriusok, magyarHirdetés

06/87/412-289
Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

Fotó: Töreky

országi borrendek, kopjások, huszárok és zászlóforgatók, tűzzsonglőrök, fúvószenekarok, lovas fogatok. A rendezvény ideje alatt
a saját karakterrel bíró badacsonyi borokat a helyi boros gazdák kínálják. A
programok szeptember 11én, tehát e hét péntekn kezdődnek és vasárnap késő estig tartanak. Az idén is rendkívül látványosnak ígérkező
felvonulás vasárnap délelőtt
tíz órától indul. A programokról bővebben az interneten tájékozódhatnak. (tl)
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Megtakarítás a gázkazánnal
A kondenzációs gázkazán azon túl, hogy hoszszú távon környezet és
pénztárcakímélő megoldás, hamarosan kötelező
is az új építésű fűtésrendszerek esetében, de
a választás nem könnyű
feladat.

Hétvégén lesz a híres Badacsonyi szüret

TAPOLCAI ÚJSÁG -

Ha valaki fűtéskorszerűsítést tervez, de nem akar jobb
hatásfokú, ám drágább kondenzációs kazánt vásárolni,
akkor szeptember 26-ig meg
kell oldania a beszerelést.
Másnap ugyanis hatályba
lép Magyarországon is egy
uniós rendelet, amely szerint
kizárólag olyan gázkazánokat lehet felszerelni, amelyek éves átlagos hatásfoka
legalább 86 százalékos. A
gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy ekkortól kizárólag
kondenzációs kazánokat lehet majd beüzemelni. Ifjú
Csaba a Gázcentrum vezetője lapunknak elmondta,
üzletük a kondenzációs gázkazánok széles választékával rendelkezik, így minden
igényt képesek kielégíteni.
Amennyiben vevői oldalról

kérdések merülnek fel azokra szívesen válaszolnak
munkatársaik, hiszen a széles választék egyben minőségi, árbeli és szolgáltásbeli
különbségeket is jelent a
fűtésrendszer talán legfontosabb eleménél. - Nem könynyű érvelni egyik, illetve
másik kazán mellett, illetve
ellene, hiszen tapasztalataink szerint az árfekvés viszonylag jól tükrözi a minőséget. A választást az is
nehezíti, hogy egy „extrákkal gazdagabban ellátott”
készülék drágább, ugyanakkor egy tartósságban jobb,
de kevesebb szolgálatatással
bíró rendszer egyes esetekben jobb választás lehet. Érdemes kikérni tapasztalt kollégáink véleményét - hang-

súlyozta kérdésünkre válaszolva az üzletvezető. A
kondenzációs
gázkazán
egyébként az utóbbi évtizedben indult hódító útjára. A
hagyományos gázkazánok
200 Celsius fok körüli hőmérsékletű
égésterméket
bocsátottak ki, a kondenzációs rendszerrel, illetve a
rendszerhez kapcsolódó vezérléssel ez az érték 60
Celsius fok körül alakul. Az
így nyert hőmennyiség hasznosítható része a megtakarítás, amelyet lakásunk fűtésére fordíthatunk. A megtakarítás 20 és 30 százalék lehet, a hagyományoshoz képest drágább kondenzációs
kazán ára így átlagosan kéthárom év latt megtérülhet állítják a kazángyártók. (x)
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Becsengettek
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Miniszteri kitüntetés
Az augusztus huszadikai
rendezvénysorozat keretében a Vajdahunyad várban tartott ünnepségen
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter
adott át elismerő oklevelet a monostorapáti erdészet vezetőjének két és
fél évtizedes munkája
elismeréseként.

Tanévkezdés, Tapolca, Batsányi
Szeptember 1-jén az ország minden iskolájában
ünneplőbe öltöztek a diákok, hogy frissen, tudásra
szomjazva kezdjék meg a
2015-2016-os tanévet.
Így történt ez a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Batsányi tagintézményben
is. Ebben a tagintézményben
harminckét első osztályos
kezdte meg tanulmányait,
tapolcai szinten összesen

Fotó:Antal Edit

százhatvannégy az első osztályosok száma. A harminckét új batsányis kisdiák kissé
megszeppenve, de büszkén
érkezett a tanító nénikkel.
Őket és a „régieket” üdvözölte Baksa Júlia, az iskola általános igazgatóhelyettese.
Az új tanévet versekkel köszöntötték a tagintézmény
diákjai, az első osztályosok
remek versfüzérrel rukkoltak elő.
(ae)

Hirdetés

Online újságunk

06/87/412-289
A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
szeptember 10 - 16.
csütörtök – szerda
12. szombat 14:30
1200,-Ft
13. vasárnap 16:00
Minyonok 3D
Színes, szinkronizált
amerikai animációs vígjáték
Hossz: 91 perc
Rendező: Brian Lynch
...
10 – 16. csütörtök - szerda
18:00
1000,-Ft
Miénk a világ
Színes, szinkronizált
amerikai zenés film
Hossz: 93 perc
Rendező: Max Joseph
...
10 – 16. csütörtök - szerda
20:00
1000,-Ft
A (sz)ex az oka mindennek
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték
Hossz: 95 perc
Rendező: Leslye Headland

www.tapolcaiujsag.hu

FELHÍVÁS
Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a 31/2011.
(XII. 12.) önkormányzati rendelete alapján támogatást nyújt a felsőoktatási intézményben tanuló, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező
(minimum 4.00 tanulmányi átlag),
szociálisan hátrányos helyzetű, tapolcai állandó lakóhellyel rendelkező
hallgatók számára. A támogatás iránti
igény benyújtási határideje: 2015.
szeptember 30.
A támogatás igénylésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Általános Igazgatási Csoportja (telefon: 87/511-153) nyújt, ahol az
igényléshez szükséges nyomtatványok rendelkezésre állnak.
Dobó Zoltán sk.polgármester

dészeti erdei iskola, amely
mára országos hírnévre tett
szert a környezeti nevelés
színtereként. Vezetése alatt,
pozitív kapcsolatot alakított
ki az erdészet által kezelt területek települési önkormányzataival, erősítve ezzel
is a Bakonyerdő Zrt. jó
hírnevét.

Farkas Attila több mint, 25
éve vezeti a Monostorapáti
erdészetet, ez idő alatt vitathatatlan érdeme keletkezett
az Agár-tetői, VigántpetendBalatoncsicsó és a nyugati
Balaton-felvidéki erdőtömbök közjóléti fejlesztésében.
Munkássága alatt került bemutathatóvá és látogathatóvá a salföldi pálos kolostor, a
dabospusztai templomrom,
a bakonyszentjakabi pálos
kolostor, a szigligeti óvár,
valamint számos forrásfoglalás, erdei pihenőhely és ki- Miniszteri elismerést kalátó. Kezdeményezésére jött pott Farkas Attila
Fotó: Mesterházi József
létre a Balaton-felvidéki Er-
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Horvát focigyőzelem
TORNA A Tapolcai Öregfiúk FC a második helyet szerezte meg
Az immár tizenhetedik alkalommal megrendezett
Tapolca Kupa nemzetközi nagypályás öregfiúk
labdarúgó torna horvát
győzelemmel zárult a közelmúltban.
Ezúttal négy csapat mérte
össze futballtudását a Városi
Sporttelepen, a felvidéki
Marcelháza, a szintén szlovákiai Patince, a Tapolcai
Öregfiúk FC, valamint a
horvátországi Umag csapata. A sportolók kétszer negyedórában, körmérkőzéses
rendszerben rúgták a bőrt. A
torna győztese végül Umag
lett, 6:2-es gólaránnyal, hét
ponttal. A tapolcai öregfiúk
egy ponttal lemaradva, hét
négyes gólaránnyal szorultak a második helyre. Marcelháza játékosai négy ponttal, négy lőtt és öt kapott góllal a harmadik helyen vé-
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Bence
A Cséri
vívás, kézilabda
sportembere
Cséri Bence
igazi sportember. 15
éves, a Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy
tagintézményében tanul.
Mindene a mozgás.
Négy kézilabda- és három vívóedzés is szerepel heti programjában. A
tanulást sem hanyagolja
el, az előző tanévben két
négyese mellett, ötös
osztályzatok sorakoztak. Ha az élet választás
elé állítja majd, valószínűleg a kézit választja.
Hatalmas lehetőségnek
tartja, hogy egy olyan
nagy múltú klub, mint az
MKB Veszprém kíséri
figyelemmel fejlődését.
Irányító és bal átlövő
poszton játszik. Büszke
testvéreire, Sárára és Somára, akik ugyancsak a
vívás szerelmesei és tanulmányi eredményeik
is példaértékűek.

06/87/412-289

A torna egyik mérkőzésének szép pillanata, pályán a tapolcai öregfiúk Fotó:Töreky
geztek. Patince csapata az
idei versenyben nem szerzett pontot, a gólok legtöbbjét is ők kapták, miközben
egyetlen labdát sikerült az
ellenfél hálójába juttatniuk,
így utolsó helyen fejezték be

a tornát. A Bormúzeumban
tartott ünnepi vacsorán adták át a győzteseknek járó elismeréseket, serlegeket, díjakat. A legjobb mezőnyjátékosnak az Umag játékosát, Makarto Pindrics-et vá-

lasztották. Tapolcán maradt
viszont a torna legjobb kapusa cím, amelyet Krizsan
Attila érdemelt ki. A mérkőzések gólkirálya pedig
szintén hazai játékos, Zsiborács László lett.
(tl)

Sakkozók megmérettetése
Közel hetvenen ültek asztalhoz a Csermák József
Rendezvénycsarnokban
tartott háromnapos 44.
Construct Balaton Kupa
országos egyéni rapid
bajnokságon az elmúlt
hétvégén.
A szeptember 4-ei megnyitón Ács Lajos, a Tapolcai
Városi Sportegyesület elnöke köszöntötte a megjelent
versenyzőket és érdeklődőket, majd Czingler Sándor, a
Megyei Sakkszövetség főtitkára, a verseny főbírája ismertette a verseny lebonyolítási rendjét, szabályait.

Tapolca VSE versenyzője,
Bodó Bence lett. A további
sorrend: Almási István, Cop
Tomislav, Aczél Gergely,
Czupor Attila, Paksa Rudolf,
Egresi Máté, Machata Martin, Pásztor Ferenc, Gaál
Ede.
Ebben a mezőnyben az értékszámok alapján különdíjakat vehetett át Meixner Ferenc, Szép Milán, Juhász Judit. A legeredményesebb női
játékos Árvai Eszter, a legeredményesebb 60 év feletti
szenior Rózsa Sándor és a 70
év feletti Korongi Gyula lett.
Az utánpótlás („B”) ver-

senyt Gömböcz Zsófia nyerte Gaál Zsóka és Szőke Kristóf előtt. Itt is osztottak különdíjakat utánpótlás korosztályok szerint. Díjazottak lettek: Gaál Zsóka,
Reiger Richárd, Horváth
Barnabás, Szőke Kristóf,
Varga László, Bodó Boglárka, Gömböcz Zsófia, Csalló
Krisztián, Nagy Ádám, Galovich Máté, Réti Boldizsár
Tibor.
Az
eredményhirdetésen
Czingler Sándor értékelt, és
díjakat adott át, melyben
közreműködött Ács Lajos, a
TVSE elöke is.
(ae)

KÖZEL HETVENEN
SAKKOZTAK
A VERSENYEN
Ezen a napon két fordulót
bonyolítottak le a 9 fordulós
svájci rendszerű versenyből.
A szombati napra öt, vasárnapra két játék maradt a
két kategóriában kiírt megméretésre. Az„A” kategóriában a felnőttek (45 fő), a
„B”-ben (22 fő) az utánpótláskorú versenyzők sakkoztak. A főverseny győztese a A Tapolca VSE sakkozója, Bodó Bence (balra) lett
a főverseny győztese
Fotó: Antal Edit
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Rövid hírek
n NŐI FOCI - Fel-

készülési női labdarúgó
mérkőzésen: Csabrendek FC-Tapolca: 0-1 (01) Góllövő Varga Dóra.
A bajnokságot a női csapat szeptember 6-án
kezdte idegenben, Balatonfüred ellen. A lányok
nagy csatában maradtak
alul. A 3-1-es végeredmény az utolsó percben
alakult ki, elkerülhető
gólokkal.
(ae)
n VÍVÁS - Szeptember 26-27-e között a
Csermák József Városi
Rendezvénycsarnokban országos junior és
kadet női-férfi párbajtőr
válogatóversenyt rendez a Magyar Vívószövetség.
(ae)

MAGYAR KUPA Harmadik fordulót rendezték a Magyar Kupa
megyei selejtezőjében.
A TÖFC a magasabb
osztályú Badacsonytomajjal mérkőzött, s a
3:3-as döntetlennel tovább léphetett a negyedik fordulóba. Góllövők: Zsiborács, Viski,
Nagy.
(ae)
n

n FOCI - A legutóbbi
két fordulóban nem tudott pontot szerezni a
TIAC VSE labdarúgó
csapata. Előbb Peremarton
vendégeként
0:0-s félidőt követően a
hazaiak nyerték a mérkőzést (2:1). A tapolcai
gólszerző Tüske volt. A
hétvégi itthoni találkozón az Ösküvel nem bírt
a TIAC. Hiába volt hatvan százalékos a tapolcai labdabirtoklás, három kontrából három
gólt szerzett az ellenfél.
Ráadásul a 92. percben
Tüskét és Baloghot is
kiállította a játékvezető.
n FUTBALL - A megyei IV. osztály déli
csoportjában a második
fordulóban a következő
eredmények születtek:
TÖFC-Gógánfa
3:4,
Sümegprága-Révfülöp
4:0, Balaton SE-Nemesvita 14:1, Zalaerdőd-Dörgicse 3:3, Zánka-Balatonakali
2:5,
Zalahaláp-Diszel SE
4:1.
(ae)
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Rendőrségi hírek
n BETÖRÉSI KÍSÉRLET - Vádemelési javaslattal fejeződött be annak a 40
éves révfülöpi férfinak az
ügyében folytatott nyomozás, aki 2015 márciusában
egy 78 éves idős asszonyhoz
próbált meg betörni. Március 17-én tett bejelentést egy
78 éves asszony, hogy az éjszaka folyamán valaki engedély nélkül bement bekerített ingatlanjára, majd betörte a ház ablakát. Elmondta
azt is, hogy előző nap a
délutáni órákban megjelent
nála K. Norbert 40 éves révfülöpi lakos, aki azt kérte,
hadd aludjon nála a melléképületben, ahogy azt tette
már több alkalommal is. A
78 éves nő ezt nem engedte
meg neki és arra kérte, távozzon. Pintér György főtörzsőrmester és Ruzsa Zoltán főtörzsőrmester körzeti
megbízottak K. Norbertet
előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra. Itt gyanúsítottként hallgatták ki,
melynek során beismerő
vallomást tett. A férfi ellen
lopás vétség kísérletének
megalapozott gyanúja miatt
indult eljárás, melyet a Tapolcai Rendőrkapitányság
Vizsgálati Osztálya a közelmúltban zárt le, az ügyben
keletkezett iratokat vádemelés kezdeményezésével
továbbították a Tapolcai
Járási Ügyészségnek. (di)
n HINTŐPORT ÉS VAJAT AKART LOPNI - A
Tapolcai Rendőrkapitányság ügyeletére augusztus 31én érkezett a bejelentés,
hogy az egyik helyi bevásárlóközpontban bolti tolvajt
tartóztattak fel. A helyszínre
érkező járőröknek a biztonsági őr elmondta, hogy a kamerafelvételeken vette észre, amint a középkorú nő különböző termékeket tesz a
táskájába, aki a pénztárnál
nem fizette ki a táskájába
rejtett hintőport és vajat. A
65 éves V. Béláné csabrendeki lakos a helyszínen elismerte a lopás tényét, ellene
szabálysértési eljárás indult,
tájékoztatta lapunkat Nagy
Judit a helyi rendőrkapitányság megelőzési főelőadója.
(di)
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről hétre!
Akinek van olyan receptje,
amelyet szívesen osztana meg
másokkal lapunk hasábjain, azt
kérjük küldje el e-mailban
elektronikus címünkre:
tapolcai7nap@gmail.com
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Bazaltcsodák hegye
GEOLÓGIA A hely csak engedéllyel látogatható, de így is megéri
Sok csodálatos látnivaló
van szerte a világon, ám
olykor nem is sejtjük,
hogy szűkebb pátriánkban is találhatók, láthatók különleges természeti
szépségek.
Az egyik ilyen különleges
látnivaló Tapolca és Sümeg
felől is megközelíthető a 84es számú főúton. Uzsabánya
- Alsó vasúti megállóhelynél
nyugati irányba kell lekanyarodnunk. Néhány száz
méter után egy tábla is köszönt bennünket a településen, Uzsán. Innen még kanyargós úton, körülbelül tíz
percnyi utazás után érkezünk meg a Láz-hegy egyik
legfontosabb pontjához. Itt
egy biztonsági őr fogad bennünket, ugyanis csak írásos
engedély után juthatunk tovább úti célunkig. Ennek
magyarázata: egyfelől még
nyílt színi bányaművelés folyik, másrészről a terület a
Bazalt- Középkő Kft. tulajdona. Az engedély bemutatása után egy gépkocsival

Fantasztikus látványt nyújtanak a tornyosuló bazaltóriások
és gyalog is jól járható, széles út vezet a hegytetőre,
ahonnan csodálatos kilátás
nyílik a környező településekre. Tiszta időben jól látható a sümegi vár és a település, de városunk, az Y- házak, a tanúhegyek is integetnek felénk. Utunk során azt
is megtudjuk, hogy a Kis-

SZEM - PONT
Nem nagy ügy - summázhatnánk a látottakat. Ennek ellenére olvasónk reakcióját
követően úgy gondoltam,
néhány sort mégis megér a
látvány.
Bizonyára másoknak sem
tetszik, ami az ÉFOÉSZ Tanácsadó Iroda és a Corden
International
(Magyarország) Kft. tapolcai laboratóriuma között található OTP
Bankautomatánál fogadja
őket. A poros, piszkos billentyűzet és kijelző szót sem

Láz-hegyen 1950-ben kezdte meg működését a bazaltbánya, anno a terület északkeleti részén indították el a
fejtést, a Kutyaeresztő nevű
meredek sziklafalnál. Azóta
pedig már az említett nyílt
színi bányaművelés miatt
mélyen az eredeti felszín
alatt folynak a munkálatok.

Igazán szép formájú bazaltkövekben, monumentális,
20-30 méter magas, összefüggő kőóriásokban gyönyörködhetünk. A hely a természeti látványosság mellett igazi Paradicsom geológiai szempontból is, hiszen rengeteg ásvány lelőhelye.
(di)

Heti SÜTI

Piaci információk

Diós-szilvás muffin

érdemel mert nyitott, és még
zárt helyen is száll a por. Vi- rumos szilvahabbal
szont az a tény már sokkal
inkább, hogy a szerkezetet
lassan pókhálókkal lesz körbetapétázva. Ahogy olvasónk mondta: „Nekem nincs
pókfóbiám, mégis fejcsóválva jövök ide. Nem igaz, Hozzávalók (12 db)
Tészta:15 dkg finomliszt (szitálva), 10
hogy a felelősöknek nincs dkg
dió (darálva), 1 teáskanál sütőpor,
egy liter vizük, fertőtlenítő- 1 teáskanál szódabikarbóna, 1 csipet
szerük, és öt perc szabadi- só, 1 kávéskanál fahéj, 2 db tojás (közepes), 15 dkg cukor, 1 teáskanál rum
dejük!” Apró dolgokból (vagy
aroma), 1 dl tej, 12.5 dkg vaj (leszületnek a nagyok, negatív het margarin is), 6 db szilva (jó közepes
értelemben is...
(di) nagyságú, apróra vágva). Hab: 2 ek

Pókháló „nő” már a bankautomatán is

szilvalekvár (nem dzsem), 1 teáskanál
vanília kivonat, 1 teáskanál rum (vagy
aroma), 2 dl növényi tejszín (Hulala)
Elkészítés
Tészta: A puha vajat és cukrot habosra
keverjük, majd egyenként a tojásokat ,
és a rumot is beledolgozzuk. Ezután a
liszt, só, a sütőpor, a szódabikarbóna, a
dió, fahéj keverékét adjuk hozzá. A
végén belekeverjük a felkockázott
szilvát, legvégül annyi tejet adunk
hozzá, hogy piskóta sűrűségű masszát
kapjunk. Papírkapszlival bélelt muffin
formába adagoljuk, és 180 C fokra előmelegített sütőben 20-25 perc alatt
készre sütjük. / tűpróba / Rumos szilvahabbal díszítve kínáljuk. Hab: A lekvárt a rummal, a vanília kivonattal alaposan átkeverjük, majd apránként a kemény habhoz dolgozzuk. Sütési hőfok:
180°C, sütési mód: alul-felül sütés.

Fotó: Dancs I.

Fotó: Dancs István

Fehér Sándorné, Tapolca

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 48/db
Burgonya: 120 Ft/kg
Sárgarépa: 190-200 Ft/kg
Zeller: 100-240 Ft/db
V.hagyma: 200-250 Ft/kg
Paprika: 190-390 Ft/kg
Paradicsom:200-360 Ft/kg
Uborka: 200-370 Ft/kg
Tök: 100-200/db
Sütőtök: 200 Ft/db
Patiszon: 150 Ft/kg
Cukkini: 150 Ft/kg
Padlizsán: 500 Ft/kg
Körte: 200-400 Ft/kg
Málna: 2000 Ft/kg
Őszibarack: 200-400 Ft/kg
Szilva: 200-250 Ft/kg
Szőlő: 300-500 Ft/kg
Mandula: 4200 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Lapzárta: hétfő 12.00!
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy lapunk mostantól csütörtökön, illetve
pénteken jelenik meg minden héten (kivéve az előre
jelzett időpontokat). Ez
egyben azt is jelenti, hogy
mostantól hétfői napra
esik a lapzártánk.

