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Tisztelt Partnereink!
A Karácsony és az év vége önkéntelenül is a számvetés
idôszaka az ember életében. 2020 számos meglepô, új
és váratlan kihívás elé állította cégünket, mint például
az on-line FAT-ok, vagy azok a szerelési problémák,
amelyeket külföldi partnereink távollétében, a helyi
szakemberekre támaszkodva kellett megoldanunk.
Utólag visszatekintve sikeresen vettük közösen az
akadályokat, munkatársaink szaktudásának, kitartásának
és jó alkalmazkodó képességének, valamint vevôink
együttmûködô támagatásának köszönhetôen.
Idei utolsó számunkban, a járvány által is inspirálva,
beszámolunk egy mosó- és szárítóalagút, valamint ózonos fertôtlenítô szekrény telepítésrôl egyik, a
higiéniára és tisztaságra mindig is nagy hangsúlyt fektetô élelmiszeripari partnerünknél.
Adszorpciós és abszorpciós levegô páramegkötô berendezésünket ajánljuk az érdeklôdôk figyelmébe,
kiemelve, hogy a száraz levegô ezekkel a technológiákkal mikroba- és vírusmentes is egyúttal.
Az új témák mellett mindig érdemes szót ejteni „régi motoros” partnerekrôl, már bevált gyártmányaikról.
Egy olyan multifunkciós porbekeverô, emulzió és diszperzió elôállító berendezést ismertetünk, amely
mind a gyógyszeriparban, mind az élelmiszeriparban már bizonyította kiválóságát.
Remélve, hogy a jövô évben úrrá leszünk a járványon, Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és Sikeres Új Esztendôt kívánunk Kedves Mindnyájuknak!
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Cégünkrôl és az általunk forgalmazott gépipari
berendezésekrôl bôvebb információt talál honlapunkon:
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Üvegmosó-

és

szárítóalagút,

ózonos

fertôtlenítô

szekrénnyel, az élelmiszerbiztonság jegyében
Ügyfelünk Magyarország egyik legnagyobb édesipari vállalkozása azzal a kéréssel keresett meg
bennünket, hogy cukrászati keverékei számára töltés elôtt biztosítsuk az üvegek élelmiszerbiztonsági
megfelelôségét, azaz 100%-ban ki kell zárnunk, hogy a göngyölegben idegen anyag fordulhasson
elô. Az üveggyárból érkezô befôttesüvegek ugyanis szállításkor sérülhetnek, szennyezôdhetnek.
A minôségbiztosítási osztály szerint a röntgensugaras átvizsgálás, vagy az esetleges idegen anyag
levegôs kifúvatása nem ad teljes biztonságot. Azt javasoltuk, hogy az üvegeket közvetlenül a
töltés elôtt mossuk el, egyben fertôtlenítve azokat. Mivel por, granulátum és liofilizált formátumú
komponensek is töltésre kerülnek, a mosóalagútból távozó üvegeknek teljesen száraznak kell
lenniük.
Az 1929-ben alapított Velox Barchitta Olaszországban elsôként gyártott mosóalagutat ipari
felhasználásra. A folyamatos fejlesztés a minimális víz,- energia- és vegyszerfelhasználás mellett az
ügyfelek higiéniai, fertôtlenítési elvárásainak kielégítését szolgálja.
Ügyfelünknek a BN 29 C RA 2SOFB E mosó-szárító alagutat szállítottuk, speciális kivitelben,
két szárító modullal, elektromos fûtéssel.
Az öblös szájú üvegek méretüknek
(200 ml, 350 ml, 500 ml és 750 ml)
megfelelô tartó rekeszekbe kerülnek.
Egy rekeszbe 25 darab üveg helyezhetô
el, óránként 120 rekesz halad át az
alagúton, tehát 3000 db üveg mosása,
fertôtlenítése és szárítása történik
óránként. A berendezés üvegek mellett
mûanyag ládák mosására is alkalmas,
mivel a szállítópálya magassága állítható.
Mosó-szárító alagút görgôs pályával

Az üvegek elôször mosórészen, majd
öblítôszakaszon végül két egymást követô szárító szakaszon haladnak át. Az egyes
szakaszokon érzékelôk vannak elhelyezve annak érdekében, hogy ezek a részek
akkor mûködjenek, ha ott üveg halad
át. A konvejor sebessége szabályozható,
maximálisan 1,5 méter/perc.
A mosótartályt és a belépô öblítôvizet fûtô
elektromos fûtôpatronok

Mikrokapcsoló érzékeli az új rekesz belépését a berendezésbe, és elindítja a mûveletet. A mosás kaszkád rendszerû,
azaz csak az öblítôszakasz kap friss víz utánpótlást. Az öbPraktikus kezelôfelület
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Agglomeráló berendezések, alumíniumipari olvasztókemencék, öntödei berendezések,
segéd- és adalékanyagok, aprítógépek, benézô üvegek, bepárlók, bevilágító lámpák (Ex), bigbag töltôk-ürítôk, bioreaktorok, brikettezôk, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek.
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lítéskor elfolyó víz a mosótartályt tölti, melyet rozsdamentes elektromos fûtôbetétekkel tartunk
megfelelô hômérsékleten. Az ajánlott modellben forgófejes mosó és öblítôrendszert találunk, amely
sokkal hatékonyabb a statikus, álló, fix mosófejes rendszereknél. A forgófejek mozgása következtében ugyanis megnövekszik a mosó/öblítôvízzel érintkezô felületek száma, tökéletesebb lesz a
tisztítás. Az öblítés hatékonyságát pH mérôvel ellenôrzi a minôségbiztonsági osztály, hogy ne
maradjon vegyszermaradék sem a tiszta üvegekben.
A berendezés használat után könnyen takarítható. Ezt szolgálják
a berendezés oldalán lévô felhúzható ajtók és a szivattyúk elôtt
lévô egyszerûen eltávolítható rozsdamentes szûrôkosár betétek.
A szilárd szennyezôdéseket statikus szûrô távolítja el. A mosóvíz
keringtetô szivattyú elôtt biztonsági szûrô is található. A fúvókák
rozsdamentes anyagból készültek. Az öblítés hômérséklete
állítható, esetünkben 85°C–on történik, amely egyben fertôtlenít is.
A berendezés maximális víz felhasználása 300 liter óránként,
üvegenként tehát csak 100 ml. A friss víz utánpótlás során fontos
szempont, hogy a beadagolt
víz lágyított legyen, annak érdekében, hogy a vízkövesedést
megelôzzük a mosófejekben és
a fûtôegységeken, illetve vízkôfolt mentes legyen az üvegek
felülete a szárítást követôen. Egy
darab szárító modullal a gyártó
Az üvegek az öblítés után a
kb. 90%-os szárítási hatásfokot
szárító részbe kerülnek
garantált üvegek szárítása esetén, ezért 2 darab szárító modult szállítottunk, mellyel már biztosan cseppmentes és száraz
üvegek állnak a töltésnél rendelkezésre. A szárítás hatásfokát
több tényezô befolyásolja pl. a szárítólevegô hômérséklete,
öblítôvíz hômérséklete, szalag sebessége, öblítôszer mennyisége,
koncentrációja stb., amelyeket gondosan kell megválasztani a
legjobb eredmény elérése érdekében.

Szárító fúvóventillátor

A szárító részben található a meleg levegôs lefúvató egység,
amelyben fúvókákból és légborotvából álló, 2 darab 4 kW-os,
egyenként 400 m3/óra kapacitású, 140 mbar nyomású fúvóventillátor található. A beszívott levegô hômérsékletét kb. 25 fokkal
magasabb hômérsékletre melegíti fel, maximálisan 65°C-ra.

Üvegek belsejét pozícionáló fúvókák

Csôhajlítók, diszpergálók, dobszárítók, drazsírozók, emulgeátorok, fermentorok, fóliázók,
folyadékkeverôk, folyadékszûrôk (szûrôprések, lapszûrôk, vákuum dobszûrôk, gyertyás szûrôk),
folyadék- és pasztatöltôk, folyadéktöltô karok, golyós malmok, granulálók, gyöngymalmok, szárítók.
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A mosó-szárítóalagútban keletkezô pára elvezetésérôl frekvenciaszabályozott elszívó ventilátor
gondoskodik. Az alagút elején és végén egy-egy szellôzô kürtô található.
A Velox Barchitta ARO 116 berendezése
ózonnal
fertôtlenít
és
elpusztítja
a
kórokozó mikroorganizmusokat (vírusokat,
baktériumokat, gombákat), amelyekkel az
élelmiszerek a gyártás során szennyezôdhetnek. A berendezés használható több élelmiszeripari ágazatban különféle élelmiszerekre
(különösen
fûszerekre,
zöldségekre,
gyógynövényekre, gyümölcsökre), rostos
textilanyagokra, laboratóriumi eszközökre,
csomagolóanyagokra.
A fertôtlenítô szekrényben az ózon
koncentrációja
állítható
0,5-9
ppm
tartományban. Az alábbi táblázatban látható,
hogy az egyes mikroorganizmusok mekkora
ózon koncentráció és milyen hosszú behatási
idô után pusztulnak el a berendezésben.

ORGANIZMUS

BAKTÉRIUM

(E. Coli, Legionella, Mycobacterium,
Fecal Streptococcus)

VÍRUS

(Poliovirus type-1. Human Rotavirus,
Enteric virus)

PENÉSZ

(Aspergillus Niger, vari ceppi di
Penicillum, Cladosporium)

GOMBÁK

(Candida Parapsilosis,
Candida Tropicalis)

ROVAR

(Acarus Siro, Tyrophagus Casei,
Tyrophagus Putrescientiae)

Ózonos fertôtlenítô szekrény

KONCENTRÁCIÓ

KEZELÉSI IDŐ

0,23 ppm - 2,2 ppm

< 20 perc

0,2 ppm - 4,1 ppm

< 20 perc

2 ppm

60 perc

0,02 ppm - 0,26 ppm

< 1,67 perc

1,5 ppm - 2 ppm

30 perc

Az ózon koncentráció és kezelési idô hatása az
egyes mikroorganizmusokra

A fertôtlenítô szekrénybe helyezzük el az élelmiszert, munkaeszközöket és beállítjuk az
ózonkoncentráció értékét, kezelés idejét az elektronikus menüben. Az ajtókat elektromágnes
tartja zárva a kezelés alatt. UV sugár generálja az ózon gázt, beépített ventilátorok egyenletes
koncentrációt biztosítanak a szekrény légterében. Az ózonos kezelést követôen az emberi
szervezetre is veszélyes gázt szén katalizátor semlegesíti, és az ajtók csak akkor nyithatók, ha
a koncentráció 0,2 ppm alá csökken. A rendszer automatikus e-mail üzenetben riportot küld a
sikeres ciklusról és paramétereirôl.
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Hengerszékek, higiénés, zárt rendszerû portöltôk, hôálló tömítôanyagok, ipari és laboratóriumi
prések, ipari gáz generátorok (nitrogén, oxigén), ipari porszívók, porkonténerek és kiszolgáló
rendszereik, kompaktálók, kristályosítók, kulcsra kész vegyipari, gyógyszeripari üzemek.
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Gyártóegység oldatoktól kenôcsökön át a majonézig
Német partnerünket (IKA®-Werke GmbH & Co. KG) 1910-ben
alapították, majd a lebombázott Kölnbôl mai telephelyére, Staufenbe
költözött. Ott hamarosan piacvezetô lett a laboratóriumi technológia és a diszpergáló gépek gyártása területén. Mágneses keverôivel
és Ultra Turrax nevû turmix berendezésével sok vegyész dolgozik
évtizedek óta. Ma az IKA® több mint 800 embert foglalkoztat nyolc
különbözô gyárában, négy kontinensen. Az elmúlt évtizedekben
a technológiai berendezések fejlesztése révén az IKA® vezetô
pozíciót ért el a keverés-homogenizálás terén, csakúgy, mint a
komplett gyártó egységek terén. Kiváló minôségû gépeik elsôsorban
a finomvegyszer gyártásban, gyógyszeriparban, kozmetikai iparban
és az élelmiszeriparban terjedtek el, de a széleskörû felhasználásra
példa a bitumen gyártása is.
Az IKA® gyártóegységekkel oldatok, emulziók és szuszpenziók
sokaságát állítják elô. Az alacsony viszkozitástól a magas viszkozitásig terjedô számos alkalmazásból, krémek és pépes állapotú anyagok
közül, a mindennapokban használatos naptejek és testápoló krémek,
saláta öntetek és majonéz szemléltetik a tipikus termékeket.
Az SPP típusjelû „Standard
Production Plant” általános célú
SPP típusjelû
berendezés
méretsora
nyolc
Standard
Production
Plant
egységbôl áll, 25 litertôl 4000
literig.
Egyszerû
kialakítású,
mégis innovatív, fejlett, költséghatékony keverôberendezés. A
berendezés két fô részbôl áll: a felsô része duplafalú tartály benne
horgonykeverôvel és áramlástörôvel. A tartály hûthetô/fûthetô,
valamint vákuumozható a kész diszperzió légbuborék mentesítése
érdekében. A tartály alatt helyezkedik el a berendezés „lelke”, az a
nagy nyíróerejû diszpergáló berendezés (DBI, Direct Batch Inline),
amely szivattyúként is funkcionál a termék cirkuláltatásához.
A keringetett folyadékhoz por- és folyadékadagoló tölcséreken
keresztül közvetlenül a rotorstator keverôelemek közé kerül a
beadagolni kívánt komponens, a
legnagyobb keverési hatékonyság
érdekében. A folyamatok vezérlését érintôképernyôs PLC-n
keresztül lehet elvégezni. A
fejlett SPP keverôberendezések
garantálják a termék állandó
MP típusjelû, Master Plant
minôségét olyan kapcsolódó
egységekkel, mint a különálló fûtô/hûtô egység, vákuumszivattyú,
pneumatikus szelepek, mintavételi lehetôség gyártás közben
és CIP a folyamat végén, saját keringtetéssel. A berendezés
robbanásbiztos kivitelben is elérhetô. Egyszerû kialakításának köszönhetôen könnyû a mûködtetés, és kicsi a helyigény, különösen
magasságban, a dönthetô fedél konstrukciónak köszönhetôen.
Diszpergáló egység (DBI) sémája

Lemezelô dobok, légsugár malmok, membránszûrôk, mosófejek, monolit kromatográfiás oszlopok
mûanyag granulátum szál- és pormentesítôk, oldószer regeneráló berendezések, olajipari nagynyomású
ikerszûrôk, ôrlôberendezések, palettázók, pelletezôk, pikkelyezôk.
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Élelmiszeripari alkalmazások
Az IKA® alkalmazásmérnökei sokoldalú feldolgozási rendszert fejlesztettek ki minden ízlésnek
megfelelô szószok, majonéz vagy ketchup elôállítására. Ezt a változat elnevezése is mutatja: SPPMayo. Az alap majonéz olajból, vízbôl és tojássárgájából áll, s mint minden szósz, olaj-a-vízben
emulzió. A kiváló minôségû stabil emulzió elôállításához nem csak megfelelô mennyiségû hidrofil
emulgeálószert kell hozzáadni, hanem az olajat a lehetô legapróbb cseppekre kell diszpergálni,
hogy a vizes fázistól ne váljon szét. A különbözô országokban különbözô követelményeknek kell
megfelelni, van ahol mustár majonéz, máshol paradicsom majonéz a sláger. Mindezek, valamint
remoulades-mártás és különféle alacsony kalóriatartalmú krémek és salátaöntetek elôállítására az
SPP-Mayo kiválóan alkalmas, akár 1000 liter terméket készítve kevesebb mint 10 perc alatt!!!
Gyógyszeripari alkalmazások
Az IKA® MP „Master Plant” típusjelû berendezése a Standard Production Plant gyógyszeriparra
kifejlesztett változata a GMP-követelményeknek megfelelôen, azaz gyártótértôl elzártan
tartalmazza a motort, az elektromos berendezéseket, valamint a fûtô/hûtô és vákuum egységeket.
A gyártási folyamat vezérlése teljesen automatizálható PLC vezérléssel, mérôbélyegekkel és mérôadagoló kiegészítô berendezésekkel felszerelve. Így lehetôség van a gyártási paraméterek teljes
követhetôségére és reprodukálhatóságára.
Mûködési elve és fôbb egységei megegyeznek a standard kivitelével, a lényegi különbség a
berendezés fedelének zárása/nyitása terén van. A tartályfedelet a keverô egységgel együtt felfelé
mozgatja egy szerkezet, ameddig a keverô ki nem emelkedik teljesen a tartályból, majd oldalra ki
lehet fordítani. A gyógyszeripari higiénia szempontjából ugyanis alapvetô követelmény a tökéletes
hozzáférhetôség és tisztíthatóság (CIP).
Szuszpenziók és emulziók a vegyiparban, gyógyszergyártásban és élelmiszer elôállításban: a
felhalmozott, széleskörû alkalmazással kapcsolatos tapasztalataik alapján az IKA® SPP és MP ezt
mind tudja. A bevált és precíz technológia a legjobb megoldás!

Kezelôfelület (HMI) az érintôképernyôs kezelô panelen
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Pneumatikus anyagmozgató berendezések, poradagolók, porkeverôk, porlasztva szárítók,
porleválasztók, porszállító csigák, portöltô vonalak, silórendszerek, sterilezôk, szalagszûrôk,
szélosztályozók, szennyvíztisztító technológiák, szilárd-folyadék szeparátorok.
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Páramegkötés, levegôszárítás
Az élet számtalan területén okoz sok bosszúságot a levegô nedvességtartalma, még akkor is, ha
nem érjük el a harmatpontot, a nedvesség kicsapódását. 50% relatív páratartalom felett már virulnak
egyes mikrobák, penészednek a falak a hôhidak mentén, az ömlesztett anyagok beboltozódnak a
silóban, csökken csomagológépeink kapacitása; rozsdásodik a vas, zárlatosak lesznek az elektromos
készülékek.
Érzékelve az általános problémát, cégünk kétféle megoldást ajánl páramegkötésre. Ezek ismertetése
elôtt ejtsünk pár szót a közismert levegôszárításról, amivel autók, lakások klimatizálása kapcsán
mindenki találkozott. A levegôt jóval harmatpontja alá kell hûteni, jellemzôen 0°C alá, hogy
kikondenzáljon belôle a felesleges vízmennyiség. Ezután a kívánt hômérsékletre visszamelegítik a
lecsökkent nedvességtartalmú levegôt. Sokan szenvednek a klímától, egy idôben sokat beszéltek az
úgynevezett légionárius betegségrôl, melyet a klímaberendezésekben elszaporodott baktériumok
okoznak. Az élelmiszeripari higiéniai követelmények mellett elônytelen ez a fertôzésveszélyt jelentô
módszer, ezért olyan megoldást kerestünk, ami a levegô szárítás mellett egyben baktericid hatással
is rendelkezik.
Légszárítás adszorpcióval
Japánban 1985-ben szabadalmaztatták azt az elsô ipari, szilikagél rotort, mellyel svéd partnerünk,
a DST szereli fel páramegkötô berendezéseit. A hatékony és biztos megoldás elvi alapja a
szilikagél reverzibilis vízmegkötô képessége. Szobahômérsékleten a gél saját tömege 20-30%-ának
megfelelô vizet képes megkötni a felületén. Magas hômérsékleten a folyamat megfordítható, a víz
deszorpciója megy végbe. Partnerünk 3 év rotor garanciával szállítja berendezéseit. Az adszorbens
védelme érdekében a beszívott levegôt szûrjük, tehát járulékos elôny, hogy a munkatérbe nemcsak
száraz, hanem tiszta levegôt fújunk be. Ez a tisztaság mikrobiológiai szempontból is értendô. Az
élelmiszeripari felhasználásra gyártott rotorra ezüst ionokat visznek föl, melynek mikrobaölô
hatása higiénikus levegôt biztosít a munkatérben.
A levegôszárító lelke a szilikagél rotor
A legáltalánosabban használt,
eddig a legnagyobb számban
leszállított típust és mûködési
elvét a következô ábrán
szemléltetjük:

Levegô szárítás sémája DST Recusorb berendezéssel
A rotor alsó fele szárítja a munkatérbe befúvott levegôt. A kimerült
adszorbens a bal felsô negyedbe fordul, ahol forró levegôvel regenerálódik.
A jobb felsô negyeden szívjuk keresztül a regeneráló mellékáramot, ezáltal az adszorbens lehûl,
hôjét átadja a levegônek. A Recusorb névben a hôvisszanyerés, a rekuperálás szó van elrejtve.

Rotor RU 152

Jelentôs energiamegtakarítás érhetô el, ha a technológiai tér, mondjuk egy raktár levegôje
visszakeringtethetô, ekkor akár néhány százalékos relatív páratartalom is elérhetô. A berendezés
automatizálható, a páratartalom mérô által adott jel és a beállított alapjel különbsége kapcsolja
ki/be a regeneráló kalorifer fûtését.
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Sziták (száraz, nedves), szivattyúk (minden anyagra), szûrô-szárítók, technológiai légszûrôk,
töltôcsövek, tûzálló falazóanyagok, vákuumszárítók, vákuumszárító szekrények, vákuumszivattyúk,
ventilátorok, zsáktöltô berendezések, zsáktöltô vonalak, használt, felújított berendezések garanciával.
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A közelmúltban higroszkópos anyagok szárításához vásárolta egyik
partnerünk a képen látható Recusorb típusú berendezést. A fél raklapon
elférô kis doboz 10 kg/óra vizet képes megkötni a levegôbôl 20°C és
RH=60% relatív nedvességtartalom esetén, 1450 m3/óra száraz levegôt
biztosítva.
A megérkezést követô ládabontásnál mindent rendben találtunk (mint
eddig minden alkalommal), a vezérlés, a rotor és a szûrôk precízen
beszerelve, használatra készen érkeztek.
A fent bemutatott szilikagéles levegôszárítás ideális olyan helyeken, ahol az
infrastrukturális palettából csak az elektromos áram áll rendelkezésre, például 50 m2-es raktár légterének
szárítója
raktárakban, irodákban, múzeumban, elektronikai gyártócsarnokban. A
bemutatott folyamatábrán láthatjuk, hogy két ventilátor szükséges a munkatéri levegô és a regeneráló
mellékáram mozgatására. A szilikagéles rotort parányi motor forgatja szép lassan. Az elektromos energia
legnagyobb fogyasztója a léghevítô kalorifer. Nagy légáram esetén, mint a vegyiparban vagy tipikusan
az élelmiszeriparban (hús-, zöldségfeldolgozás), ahol nagyságrendekkel nagyobb a páraképzôdés, az
áramszámla tetemes része lehet az üzemeltetési költségnek. Mivel e területeken nem idegen a gáz vagy
gôz, valamint a hûtôvíz ellátás, adódik, hogy olcsóbb hôforrásokat alkalmazzunk.
Abszorpciós légszárítás
Abszorbció az a jelenség, amikor egy folyadék a gázelegy valamelyik komponensét megköti. Jelen
esetben higroszkópos abszorbenst kell keresnünk, melybôl ki lehet hajtani a megkötött vizet. Holland
partnerünk Drygenic (zseniális szárító) márkanevû terméke két töltött oszlopból álló berendezés. Az
egyikben szobahômérsékleten folyik a vízmegkötés. Itt akár hûteni is lehet a levegôt, és ehhez nincs
szükség másra, csak a kívánt levegô hômérsékletnél 5°C-kal alacsonyabb hûtôvízre. Fúrt kutak vagy
a Dunából származó csapvíz hômérséklete átlagosan 15°C, tehát a levegôt simán 20 fokra hûthetjük.
A speciális vízszívó sóoldat egy idô után a megkötött párától annyira felhígul, hogy elveszti szorpciós
képességét, regenerálni kell. A deszorpciós toronyban a felmelegített oldatból a levegôáram kihajtja a
vizet. A berendezés természetesen folyamatos, automatizált, felügyelet nélkül mûködik 24/24 órában.
A Drygenic járulékos elônye itt is a levegô szûrése és a tömény sóoldat mikrobaölô hatása. Az
élelmiszeripari munkatérbe így száraz, por- és mikrobamentes levegô kerül, növelve a termékek
szavatossági idejét, megkímélve a dolgozókat a bakteriális, vírusos fertôzésektôl.
Érdeklôdésüket a holimex@holimex.hu e-mail címen várjuk.
Holimex Hírek
Búcsú nyugdíjba vonuló Kollégánktól!
Tatár Attila 2007-tôl dolgozik a Holimex-nél. Az elmúlt 14 év alatt kitartó és elszánt munkájának és
közösségi mentalitásának köszönhetôen nemcsak társaságunk oszlopos tagjává, hanem ügyvezetôjévé
is vált. Ha bárkinek segítségre volt szüksége, bátran fordulhatott hozzá, mindig segített megtalálni a
legjobb megoldást.
Attila, a mentalitásodhoz passzoló, aktív kikapcsolódást kívánunk a nyugdíjas évekre, és reméljük,
hogy a jövôben még sok alkalommal élvezhetjük a társaságodat!
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