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Hősökre emlékeztek
JUBILEUM Nyolcvan évvel ezelőtt települt Tapolcára a repülőezred
Katonai, rendvédelmi és 
katasztrófavédelmi, harci 
jármű bemutatók, kézmű-
ves vásár szerepelt az el-
ső alkalommal megren-
dezett Tapolcai Hősök 
Napja, Honvédelmi és 
Rendvédelmi Nap hétvégi 
programjai között.

Nyolcvan évvel ezelőtt, 
1937. májusában vette kez-
detét a katonai repülés Ta-
polcán, azaz akkor települt 
ide az első katonai helyőr-
ség. A Magyar Királyi Hon-
véd 3. Nehézbombázó-Re-
pülőezred alakulat parancs-
noksága a mai polgármesteri 
hivatal épületében kapott 
helyet, míg a Szombathely-
ről érkező repülőgépek az e 
célra kialakított repülőtéren. 
Ettől kezdve volt Tapolcán 
állandó helyőrség egészen a 
2006-os felszámolásáig. A 
kerek nyolcvan éves jubile-
um alkalmából a város ön-
kormányzata és a Tapolcai 
Honvéd Kulturális Egye-
sület programsorozattal ké-
szült, amelynek első állo-
mása a Repülő képek című 

kiállítás megnyitója volt hét-
főn. Szerdán Hangodi Lász-
ló történész-főmuzeológus 
tartott érdekes előadást a 
Wass Albert könyvtárban a 
katonai repülés tapolcai vo-
natkozásairól. A folytatás-
ban a Tapolcai Hősök Napja, 
Honvédelmi és Rendvédel-
mi Nap szombaton gazdag 

programmal várta az érdek-
lődőket. Kézműves vásár, 
military börze, ízelítő kö-
zépkori és későbbi korsza-
kok magyar katonái fegy-
vereiből, felszereléseiből, 
hadtörténeti relikviákból, 
repülőgép szimulátor, fény-
puska, könyvvásár, rendőr-
ségi, katasztrófavédelmi 

eszközök bemutatója, tobor-
zás, haditechnikai bemutató, 
autókiállítás, tesztvezetés 
fogadta a látogatókat. Szom-
baton és vasárnap is számos 
izgalmas bemutató, színes 
program várta a vendégeket. 
(Képes beszámolónkat a 2. 
oldalon találják „Esemény-
dús hétvége” címmel)     (szj)

Úszásoktatás gyerekeknek

Kilencvenöt esztendős

A nyári, négy szakaszban 
megrendezendő úszásokta-
tásra 7-12 éves gyerekek je-
lentkezhetnek - tájékoztatta 
lapunkat a szervező Tapolca 
Kft. két munkatársa.
Kajtárné Illés Zsófiától és 
István Krisztinától megtud-
tuk, hogy a tapolcai strandon 

induló tanfolyam differenci-
ált rendszerben működik 
majd, ami azt jelenti, hogy a 
résztvevők tudásuknak meg-
felelő képességszintű cso-
portba kerülnek. 
(Folytatás a 3. oldalon „Víz-
biztosság, úszás, játék” cím-
mel)                                  (szj)

A napokban töltötte be ki-
lencvenötödik életévét a 
tapolcai Szabola Károly, 
akit ebből az alkalomból a 
város nevében Dobó Zol-
tán polgármester és Pass 
Sándor köszöntött.   

A nyugdíjas éveit töltő, egy-
kori Bauxitbánya vállalati 
dolgozó látogatóitól átvette 
Orbán Viktor miniszterel-
nök születésnapi jókívánsá-
gait tolmácsoló emléklapot 
is. Szabola Károly korához 
képest jó egészségnek ör-
vend, a humora sem hagyta 
el, bár azt elárulta, hogy 
időnként azért szédül. A be-
szélgetés során kiderült, 
nem volt könnyű élete. A 
Felvidéken született, járt 
magyar, illetve szlovák isko-
lába is, így utóbbi nyelvet is 

elsajátította. Mint elmondta, 
ennek később jó hasznát vet-
te, amikor a második világ-
háború végén orosz hadi-
fogságba került. Nem volt 
katona, Dorogon bányász-
ként dolgozott, és a vállalat 
mentesítette a szolgálat alól. 
Ennek ellenére őt is Orosz-
országba hurcolták, alig élte 

túl a megpróbáltatásokat. 
Tapolcára már 1968-ban ke-
rült, ahol a Bauxitbánya Vál-
lalatnál dolgozott 1982-es 
nyugdíjazásáig. 
Felesége időközben elhunyt, 
Érden élő lánya és férje 
rendszeresen látogatják. Két 
unokája, négy dédunokája 
van.                                   (szj)

Kit tetszik
keresni?
Nem tudjuk elképzel-
ni, hogy milyen sanya-
rú világban éltek elő-
deink. Csapkodunk ha 
lassú a net, ha várni 
kell pár percet egy ke-
reszteződésben, vagy 
a boltban a pénztár-
nál. A ma 95 éves Kar-
csi bácsit - annak elle-
nére, hogy nem volt 
katona -  a világhábo-
rú végén gyűjtőtábor-
ba hurcolták, ahol az 
éhhalál és a tífusz na-
ponta szedte áldoza-
tait. Az éhség annyira 
legyengítette őket, 
hogy már járni sem 
tudtak. Ezután jött az 
orosz hadifogság, ret-
tenesen messze, kö-
zel a sarkkörhöz. Re-
ménytelenül távol a 
hazától, a családtól. 
Ám a túlélés ösztöne 
erősebb volt minden-
nél. Gyötrelmek után, 
de végül hazajutott. 
Bekopogott az ajtón, 
amit élete párja nyitott 
ki. Az asszony ráné-
zett, s megkérdezte: 
Kit tetszik keresni?

          Szijártó János

Fontos, hogy már gyermekkorban vízbiztossá váljon az 
ember. Később jóval nehezebb úszni tanulni     Fotó: szj.

Koszorúzással emlékeztek a háborús hősökre vasárnap Tapolcán      Fotó: Szijártó J.

Szabola Károly 95. születésnapja. A képen lánya, illet-
ve Dobó Zoltán és Pass Sándor                            Fotó: szj.
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Eseménydús hétvége
(Folytatás az 1. oldalról)
A Tapolcai Hősök Napja, 
Honvédelmi és Rendvé-
delmi Nap a hétvégén 
gazdag programmal várta 
az érdeklődőket.

A vásári hangulat mellett 
szombaton volt a Csobánc 
Váráért Alapítvány – Gyu-
laffy László Hagyomány-
őrző Bandérium bemutatója 
a Kisfaludy és Ady utcák 
találkozásánál, továbbá a 
Magyar Tartalékos Szövet-
ség Katonai Hagyomány-
őrző Tagozatának tüzérségi, 
a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság Rendészeti 
Igazgatóság Mélységi Elle-
nőrzési és Közterületi Tá-
mogató Alosztály elfogás-
közelharc, valamint a 
Veszprém Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság tű-
zoltó bemutatója.
A rendezvényt a Tapolcai 
Honvéd Kulturális Egye-

A szombati és vasárnapi 
programok néhány pilla-
nata. Tüzérségi bemutató, 
rendőrségi elfogás, emlé-
kezés a hősökre, táblaava-
tás a városháza falán                      
             Fotók: Szijártó János

Fogadóórák a városházán:

- Rig Lajos országgyűlési 
képviselő minden hónap első 
csütörtökén (15.00-16.00 óra 
között) a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari ta-
nácstermében tart fogadóórát
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Június 12. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Június 19. 14.00-16.00

Bárkáné Mátrai Judit  a 
Batsányi János Gimnázi-
um és Kollégium orosz - 
angol nyelv szakos peda-
gógusa részére határozott 
céltudatos, magas fokú 
empátiával végzett tanító - 
nevelő munkája, valamint 
a tehetséggondozás terüle-
tén végzett odaadó tevé-
kenysége elismeréséül Ta-
polcai Nevelésügyért ki-
tüntetést vehetett át az ön-
kormányzattól az idei vá-
rosnapi ünnepségen. A ta-
polcai Batsányi János 
Gimnáziumban érettségi-
zett, majd tanulmányait az 
egri Ho Si Minh Tanárkép-
ző Főiskolán folytatta 
orosz-angol szakon, ahol 
1989-ben szerzett diplo-
mát. Ezt követően a Batsá-
nyi János Gimnázium és 
Kollégium nevelőtestüle-
tébe került kollégiumi ne-
velőtanárként. 1992-en a 
Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Bölcsészet-
tudományi Karán angol 
szakos középiskolai tanár-
ként végzett. Bárkáné 
Mátrai Judit azon pedagó-
gusok közé tartozik, akik-
ben a határozottság, céltu-
datosság magas fokú em-
pátiával párosul. 2010-
2014. között intézményve-
zető-helyettesként segí-
tette az iskolában folyó 
munkát. A korszerű tanítá-
si módszerek megismeré-
se, tudásának bővítése to-
vábbképzéseken való rész-
vételben is megmutatko-
zott. 2014-ben a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Gazda-
ság- és Társadalomtudo-
mányi Karán szakvizsgá-
zott, pedagógus, közokta-
tás vezető szakképzettsé-
get szerzett. Tudásával, ta-
pasztaltságával, építő jel-
legű észrevételeivel folya-
matosan támogatja a tan-
testület és az iskolavezetés 
munkáját.
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sület és a város önkor-
mányzata közösen hozta 
tető alá. 
Horváth Gábor főszervező 
az egyesület vezetője la-
punknak elmondta, hogy a 
jól sikerült szombati prog-
ram után vasárnap is az 
előzetes várakozásnak meg-
felelően alakult. Látogatók 
főként a környékről érkez-
tek, és mindenki megtalál-
hatta a számára érdekes 
programot, kikapcsolódási 
lehetőséget, ráadásul mind-
ezt belépő nélkül. 
Vasárnap a hősökre emlé-
keztek hagyományőrző ka-
tonai tiszteletadással az 
amerikai, német, orosz, ma-
gyar emlékműveket magába 
foglaló II. Világháborús Ka-
tonai Emlékparkban és az I. 
Világháborús Katonai Par-
cellánál. Utána tábori misét 
tartottak a Hősök Napja tisz-
teletére a Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus 

Templomban. A misét Földi 
István esperes plébános, tá-
bori lelkész celebrálta.
Délben emléktáblát avattak 
a Városháza falán. A tábla az 
1937-ben Tapolcára települt 
első állandó katonai szerve-
zet, a Magyar Királyi 3. 
honvéd nehézbombázó ez-
red emlékét örökíti meg. A 
táblát Gangler László ezre-
des a Magyar Honvédség 
Pápa Bázisrepülőtér pa-
rancsnoka és Dobó Zoltán 
tapolcai polgármester lep-
lezte le. Az ezred történetét 
Hangodi László a Wass Al-
bert Könyvtár és Múzeum 
főmuzeológusa foglalta ösz-
sze szépen felépített beszé-
dében.
Természetesen ezen a napon 
is kora estig várták az ér-
deklődőket a Kisfaludy ut-
cai kézműves vásárra, illet-
ve az e napra tervezett színes 
programokra, izgalmas be-
mutatókra.                       (szj)

http://www.tapolca.hu


Legyünk óvatosak!
Gyakori jelenség az utcai 
adománygyűjtés, kérege-
tés Tapolcán is. A külön-
böző alapítványok, szer-
vezetek nevében fellépő 
személyekről adott pilla-
natban szinte lehetetlen 
megítélni, hogy szélhá-
mosok, vagy, ahogy ők ál-
lítják, valóban jó ügyek 
képviselői.

A város jegyzőjének taná-
csa, hogy ne adjunk rögtön 
hitelt a sokszor hangzatos, 
de leginkább a lelkiismere-
tünkre, jóhiszeműségünkre 
alapozó, pénztárcánkat érin-
tő kérésnek. Inkább kérjünk 
az illetőtől csekket, hogy ily 
módon időt nyerve, valóban 
átgondolhassuk, érdemes-e 
a az utcán érkezett adomány-
kérés a támogatásunkra. A 
hivatal legutóbb arról kapott 
lakossági bejelentést, hogy 
három személy az áruház 
előtt a tapolcai kórház szü-
lészete javára gyűjt. Ez egy 
átlátszó trükknek bizonyult, 
hiszen a legtöbben tudják, 
hogy nincs Tapolcán szülé-
szeti osztály.
Dr. Németh Mária Anita 
jegyző szerint, mindenkinek 
a saját döntése, hogy mit 
tesz, mindenki a saját fele-
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Dr. Németh Mária Anita jegyző: Kérjünk csekket, ha 
nem ismerjük a kéregetőt!                           Fotó: Töreky L.

Csecsemők gondozásaZene az ovisoknak
yőri apróságoknak tar-Gtott játékos, ütőhang-

szeres bemutatót a napokban 
a Járdányi Pál Zeneiskola 
pedagógus házaspárja, Tóth-
Rompos Patrícia és Tóth 
Péter, valamint Fazekas 
Ádám, aki jelenleg a Győri 
Ütőegyüttes tagja. A foglal-
kozás helyszíne a helyi zsi-

nagóga épülete volt. 
A Győri Ütősmaraton ran-
gos zenei eseménye a város-
nak, gyakorlatilag  Magya-
rország kiemelt jelentőségű 
ütős zenei seregszemléje.  A 
programkínálatban megjele-
nő “gyermekmatiné”  a leg-
fiatalabb korosztálynak je-
lentett kikapcsolódást, kel-

A hangszerek mögött jobbról,  Tóth Péter és  Fazekas 
Ádám, középen, Tóth-Rompos Patrícia
                                                               Fotó: Helyszíni felvétel

lemes élményeket a rendez-
vény során. A tapolcai peda-
gógusok nem véletlenül 
kaptak meghívást a prog-
ramra a szervező Győri Ütő-
együttestől, ugyanis Tóth 
Péter tanár egykor az or-
szágos hírű zenei formáció 
megbecsült tagja volt, a ko-
rábban „járdányis” tanít-
vány Fazekas Ádám pedig 
jelenleg aktív zenésze a cso-
portnak. Tóth-Rompos Pat-
rícia fuvolista, tanár viszont 
2005. óta tart heti rendsze-
rességgel Zeneovi foglalko-
zásokat a tapolcai zeneis-
kolában, így a győri apró-
ságokkal is hamar megtalál-
ta a közös hangot. Feladata, 
feladatuk az volt, ami ott-
hon,  a gyerekeket szórakoz-
tató formában megismertet-
ni a hangszerekkel, közben 
képességfejlesztő célzattal, 
de játékosan bevonni őket és 
szüleiket a hangszeres és 
énekelt zene szívhez szóló 
világába. Mint megtudtuk, e 
célok Győrben is maradék-
talanul teljesültek.             (tl)

KULTÚRSAROK
Idén is tapolcai csapatok 
képviselték Veszprém me-
gyét az Országos Csecse-
mőgondozási versenyen

22. alkalommal rendezte 
meg a Magyar Vöröskereszt 
Országos Csecsemőgondo-
zási Versenyét, amelyet az 
idén Piliscsabán tartottak. 
Veszprém megyét idén is ta-
polcai, a Batsányi János 
Gimnázium csapata képvi-
selte a középiskolai kategó-
riában, általános iskolai ka-
tegóriában pedig a Batsányi 
tagintézmény. 
Több forduló után a múlt 
hétvégén, szombaton tartott 
versenyen 6 órás küzdelem 
után, 17 csapat közül a gim-
názium csapata hajszállal le-
maradva a dobogóról a 4. he-
lyezést, az általános iskola 
csapata szoros értékeléssel 
az 5. helyezést szerezte meg. 
17 helyszínen bizonyítottak 
szakmai, kreatív, elméleti 
tudásukról számot adva. 
 A verseny célja volt a  gyer-
mekek és fiatalok – csecse-

mő-, és kisdedgondozási – 
elméleti tudásának és gya-
korlati ismereteinek fejlesz-
tése, szülői szerepre való fel-
készítése - írta lapunknak a 
diákok felkészítője, Szabóné 
Takács Mária iskola védőnő. 

A gimnázium csapatának 
tagjai: Csonka Adrienn, 
Házi Csenge, Vitus Katalin

Az általános iskola csapa-
tának tagjai: Rozgonyi Ti-
tanilla, Albrecht Fruzsina, 
Gerics Anna

lősségére adakozik, de nem 
árt az óvatosság.  – Mi senkit 
sem akarunk lebeszélni az 
adakozásról, de azt tanácsol-
juk a város lakosságának, 
hogy gondolják meg, hogy 
kinek adnak!  A kéregetők 
állítják ugyan, hogy valami-
lyen szervezetet képvisel-
nek, de állításukat a helyszí-
nen szinte biztosan nem tud-
juk hitelt érdemlően ellenő-
rizni, ahogy azt sem, hogy a 
begyűjtött pénzek végül ho-
va kerülnek – mondta el la-
punknak a város jegyzője, 
aki szerint van megoldás lel-
kiismeretünk megnyugtatá-
sára. – Kérjünk egy csekket 

az adománygyűjtőtől! Ha 
nem kapunk, köszönjünk el, 
ha kapunk, úgy a csekken 
szereplő adatok alapján ké-
sőbb eldönthetjük, hogy mit 
tegyünk. Vannak Tapolcán 
civil szervezetek, többek kö-
zött egészségügyi-, közne-
velési-, közoktatási és egyéb 
intézmények alapítványai. 
Javaslatom, hogy inkább 
ezeknek a helyi szerveze-
teknek  adakozzunk, hiszen 
a pénz így biztosan jó cé-
lokat szolgál majd!  – taná-
csolja dr. Németh Mária 
Anita az utóbbi időben meg-
sokasodott állampolgári be-
jelentésekre reagálva.       (tl)

(Folytatás az 1. oldalról)
Az első órán az oktató fel-
méri a gyermek képességeit 
és a szülőkkel konzultál a 
folytatásról. Az oktatás kis 
csoportokban zajlik, egy ok-
tató legfeljebb 8-10 kisdiák-
kal foglalkozik egy tanórán. 
Fontos szempont, hogy a 
kéthetes oktatás során a 
résztvevők kulturált környe-
zetben, szakmai segítség és 
felügyelet mellett, játékos 
foglalkozások keretei között 
sajátíthatják el azt az úszás-
tudást, amely aztán egész 
életüket végigkíséri.
Az első csoport június 19-
30. között tanul majd úszni, 
a következő július 3-14., il-
letve július 17-28. között, 
míg az utolsó július 31. és 
augusztus 11. között. A cso-
portok két turnusban hasz-
nálják a létesítményt, reggel 
7.30-8.15, majd 8.15 és 9 óra 
között. Ebben az időben 
csak a tanfolyam résztvevői 
lesznek a tapolcai strandon.  
Jelentkezés lap a Tapolca 
Kft. honlapján is megtalál-
ható, de a Városi Moziban is 
hozzá lehet jutni. A jelent-
kezési határidő (és a részvé-
teli díj befizetése a moziban) 
az oktatás első napját mege-
lőző csütörtök 16 óra.     (szj)

Vízbiztosság, 
úszás, játék

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!



Okosodó épületek
AUTOMATIZÁLÁS  Ma a kényelem, a luxus és a biztonság a cél 
A lakások, családi házak 
kényelmes és gazdasá-
gos működtetése szinte 
mindenkit foglalkoztat, és 
anyagi lehetőségei sze-
rint tesz is érte.

A gazdaságosságról többek-
nek egy modern, illetve al-
ternatív fűtésrendszer, a jó 
szigetelés, a minőségi nyí-
lászárók, napelemek, nap-
kollektorok, saját kút, vagy 
éppen a passzív házak jutnak 
eszébe. Az automatizálás te-
rülete már kevésbé, pedig 
erőforrásaink összehangolá-
sát és költséghatékony ve-
zérlését jelenti, ami elvileg 
az intelligens ház lényege. 
Egy jól felszerelt otthonban 
hűtési-, fűtési rendszerek, 
külső-, belső világítás, auto-
matikusan záródó nyílászá-
rók, kamerarendszer, kapu-
telefon, öntözőrendszer, hifi 
és video rendszer működik. 
Ezek ellátják ugyan funkci-
óikat, ám csak külön-külön. 
Egy úgynevezett okos ott-

Csábító az automatikus vezérlés lehetősége, de drága

A passzívház a pontos defi-
níció szerint, olyan épület, 
amelyben a kényelmes hő-
mérséklet fenntartása (ISO 
7730) megoldható kizáró-
lag a levegő frissen tartásá-
hoz (DIN 1946) megmoz-
gatott légtömeg utánfűtésé-
vel vagy utánhűtésével, to-
vábbi levegő visszaforgatá-
sa nélkül. A hagyományos 
téglaszerkezetű épületek 
300-400 kWh/m²/év energi-
át használnak fel.  A passzív 
ház a hagyományos épület-
szerkezetekhez képest vi-
szont 80-90%, vagy akár 
100% energiát takarít meg. 
A passzívházat az ideális tá-
jolás, a nyári hővédelem, az 
extra hőszigetelés, a hőhíd-
mentes szerkezet, a hőtech-
nikai értékek elérése, a lég-
tömörség biztosítása és a jó 
hatékonyságú szellőzés és a 
földhő hasznosítás teszi va-
lódi és hasznos alternatívá-
vá az építészet területén. 
(forrás: International Passi-ve 
Hause Conference. 2017.)   (tl)

Nem árt tudni...
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!

.

KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN

LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG

Hirdetés

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben!

06/87/412-289

DIGITALIZÁLÁS!

www.profipadlo.hu

Családi felvételeit, otthoni archívumát ne 
őrizze VHS kazettákon, hiszen lassan már 
nem lesz eszköz, amely lejátszaná! 
Digitalizálással megmenthetők a régi filmek, 
hangfelvételek! (Sérült kazettát nem veszünk át!)

A Tapolcai Média Kft. ajánlata: 0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
                                                                     61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)

honban a riasztó aktiválá-
sával az elektronika „távozó 
módba" kapcsolja, tehát 
visszaveszi a fűtés intenzi-
tását, illetve áramtalanítja az 
összes használaton kívüli 
áramkört, konnektort, lehúz-
za a redőnyöket, becsukja a 
zsalugátereket. Az okostele-
fonok világában a távoli ve-
zérlés lehetősége is szabad 
pálya. Automatizált ottho-
nunk okos készülékei ugya-
nis az internethez kapcso-

lódhatnak, mi pedig akár sok 
száz kilométer távolságból 
láthatjuk, amit házi kamerá-
ink látnak, vagy aktiválhat-
juk érkezésünk előtt néhány 
órával a klímát, a fűtést, sza-
bályozhatjuk a világítást. A 
lehetőségek korlátlanok, 
személyi igényekre szabha-
tók. Cél a könnyen átlátható 
és kézenfekvő elképzelése-
ken nyugvó vezérelhetőség, 
a kényelem, a biztonság és 
az energiahatékonyság 

együttese. Persze mindezek-
nek ára van, a hazai dolgozói 
fizetésekhez mérten pedig 
nem is kicsi, hiszen több 
milliós plusz kiadást jelent. 
Horváth László tapolcai vál-
lalkozó a tabletről, telefon-
ról, tehát távolból vezérelhe-
tő, korszerű lakásautomati-
kát ma még inkább a háztar-
tási luxus kategóriájába so-
rolja, mint a hosszútávon is 
gazdaságos, pénztárcakímé-
lő megoldások körébe. A 
szakember elmondta, cégük 
évente néhány megrendelés-
nek tesz eleget Tapolcán és 
környékén. A szempont, a 
valódi igény a legtöbb eset-
ben a kényelem, a luxus, a 
biztonság megteremtése és 
sokkal kevésbé a megtérü-
lés, vagy a környezettuda-
tosságra, költséghatékony-
ságra, megtérülésre törek-
vés. Ezt hazánkban inkább a 
passzív házak hívei képvise-
lik, mint a gazdaságossággal 
is operáló intelligens házak 
megrendelői.                  (tl)
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Hirdetés

A kézmosás jelentősége
¨  OLVASÓNKTÓL

 Deák Jenő Kórház az Aidei évben először csat-
lakozott azon egészségügyi 
intézményekhez, akik meg-
tartják és ünneplik a Kéz-
higénés Világnapot.
A világnapot megelőző 
egész hét ennek szellemében 
telt, hiszen a kórházhigi-
énés felügyelő vezetésével 
immáron sokadszorra ült 
össze a team, amelyen a fő 
napirendi pont a világnap és 
az azzal kapcsolatos tervek, 
teendők voltak.
Ehhez kapcsolódóan került 
sor a Tüdőgyógyászati Re-
habilitációs Osztályon fekvő 
betegek körében a kézmo-
sással, kézfertőtlenítéssel 
kapcsolatos betegoktatásra 
is. Május 5-én pénteken ösz-
szetett program keretében 
lakossági tájékoztatók, fi-
gyelemfelhívó plakátok ke-
rültek a Kórház forgalmas 
betegútjain lévő falakra, tá-
jékoztató táblákra.
A várakozó és rendeléseket 
igénybe vevő betegek, páci-
ensek és látogatók számára, 
a kézmosás fontosságát cél-
zó kis kártyák kerültek ki-
osztásra, a Rendelőintézet 
pultjaiban, a betegfelvételi 
irodában és a szakrendelé-
seken. A dolgozók számára 
ehhez kapcsolódóan kis 

ajándékok, meglepetések 
kerültek átadásra, miközben 
a kórházban dolgozó 8 ki-
alakított szakmai csapat át-
vette a kórházhigiénés felü-
gyelő által összeállított 20 
kérdésből álló „szakmai házi 
verseny” feladatlapot, mely-
ben a szakmai kérdéseken 
túl a kérdéskörhöz kapcso-
lódó versírás és rajzkészítés 
is szerepet kapott.
A szakmai versenyen min-
den terület nagy csapatszel-
lemről, összetartásról, ma-
gas szakmai tudásról és ki-
váló humorérzékről tett ta-
núbizonyságot. 
A feladatlapok értékelése 
során nehéz feladata volt a 
zsűrinek, hiszen nagyon 
szoros verseny alakult ki a 

csapatok között. Mivel min-
den csapat, valamely kér-
désben kimagaslóan jól tel-
jesített, ezért a zsűri döntése 
alapján, minden csapat ju-
talomban részesült. A leg-
jobb három együttes aján-
dékcsomagot vehetett át. Az 
eredményhirdetés során ok-
levelek kiosztására is sor ke-
rült. 
A legjobb vers értékeléséhez 
külső segítséget is igénybe 
vett a zsűri, a legjobbnak 
ítélt rajz címet pedig, egy 
plakát nagyságú figyelem-
felhívó mestermű kapta. A 
két különleges feladat nyer-
tese különdíjban részesült. 

   Szabados Istvánné
   megbízott ápolási igazgató

¨  OLVASÓNKTÓL
 Határtalanul program Akeretein belül a Tapol-

cai Bárdos Lajos Általános 
Iskola Kazinczy Ferenc Tag-
intézményének huszonöt 7. 
osztályos tanulója vehetett 
részt egy négynapos fel-
vidéki kiránduláson. A pá-
lyázat 773 ezer forinttal tá-
mogatta diákjaink felvidéki 
tanulmányi útját. A kirándu-
lást megelőzően több előké-
szítő programmal gazdagod-
tak a gyerekek hétköznapjai, 
melynek folyamán foglal-
koztunk a reformkor nagy-
jaival, Felvidék történelmé-
vel, földrajzával, néprajzá-
val és Trianon hatásaival, 
következményeivel, illetve 
megtekintettük Budapesten 
a Mi magyarok kiállítást.
A kirándulás során lehetősé-
günk nyílt megismerkedni 
Révkomárom, Marcelháza, 
Virt, Ógyalla, Gúta, Deáki, 
Galánta, Szenc és Pozsony 

Szakmai versenyt rendeztek a Deák Jenő Kórházban 
a Kézhigiénés Világnaphoz kapcsolódóan. A képen az 
eredményhirdetés pillanatai        Fotó: Helyszíni felvétel

A nemzeti ébredés kora a Felvidéken

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Június 1 - 7. 

csütörtök – Szerda

1. csütörtök, 3 – 7. szombat - 
szerda 14:30 1200,-Ft                            

GEMENC - Az árterek 
világa                                                

Színes, magyar  
természetfilm
Hossz: 60 perc 

...
1 – 7. csütörtök – szerda 

15:45  1200,-Ft
Kincsem                                                                          

Színes, magyar romantikus 
kalandfilm

Hossz: 121 perc 
...

1 – 7. csütörtök - szerda 
18:00  1200,-Ft

A KARIB-tenger kalózai: 
Salazar bosszúja 2D                                                              
Színes, szinkronizált 

amerikai akció-kaland
Hossz: 130 perc 

...
1 – 7. csütörtök – szerda  

20:15 1200,-Ft
DESIERTO – Az ördög 

országútja                                                   
Színes, szinkronizált 

mexikói-francia thriller
Hossz: 88 perc 

nevezetességeivel. Megi-
déztük többek között Klapka 
György, Jókai Mór, Baróti 
Szabó Dávid, Kodály Zoltán 
és Csermák József legendás 
alakját is.
Egy napig élvezhettük a 
marcelházi iskola vendég-
szeretetét. Közös akadály-
versenyt szerveztünk és kul-
turális programmal próbál-
tuk feledhetetlenné tenni a 
találkozás alkalmát. Iskolá-
inkat több száz kilométer és 
egy országhatár választja el 
egymástól. De a távolság 
gyermekeink között mégis 
sokkal kisebb. Köztük nin-
csenek különbségek, ugyan-
olyan nyitottsággal, termé-
szetességgel és őszinteség-
gel fordulnak egymás felé, 
mintha régi, jó ismerőseik-
kel találkoznának. Hisszük, 
hogy egy-egy ilyen találko-
zás életre szóló élményt je-
lent a gyerekeknek.
                         Gál Attiláné

06/87/412-289

A legmagasabb elismerés
¨  OLVASÓNKTÓL

apolca legrégibb isko-Tlája, a több mint 130 
esztendős katolikus nevelés-
történeti örökséggel bíró 
Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Általános Iskola 
diákjai és pedagógusai részt 
vettek a Veszprémi Érsekség 
által immár hagyománysze-
rűen megrendezett Gizella-
napokon, Veszprémben, 
mely ünnep egyben az egy-
házmegyei iskolák találko-
zója is. 
A Szent Mihály Bazilika 
előtt bemutatott szabadtéri 
szentmisét követően a 
Veszprémi Főegyházmegye 
iskoláinak kiemelkedő tel-
jesítményű diákjait díjakkal 
jutalmazta dr. Márfi Gyula, 
veszprémi érsek. A tapolcai 
katolikus iskola három diák-
ja részesült az előkelő kitün-
tetésben: Rohály Boglárka 
Szent Imre-díjban, Darabos 
Anna és Keller Flórián 
Szent Imre oklevélben ré-
szesült. Boglárka kiemelke-
dő, több területen elért ver-
senyeredményeivel, példa-
értékű magatartásával és kö-

zösségi munkájával, Anna 
matematikai versenyered-
ményeivel és kitartó mun-
kájával, Flórián sporttelje-
sítményével és állhatatos hi-
téleti munkájával érte el a 
megtisztelő kitüntetést. Az 
iskola szép versenyeredmé-
nyeihez diákjaink tehetsége, 
motiváltsága mellett intéz-
ményünk minőségi oktatása 
is hozzájárul. 
Gratulálunk kedves, ballagó 
diákjainknak! 

                 D. Fekete Balázs

A kitüntetett diákok dr. 
Márfi Gyula érsekkel  
         Fotó: Helyszíni felvétel

A résztvevők egy csoportja           Fotó: Helyszíni felvétel



Bronzérem kéziben 

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség Gyermekbajnokság 
Fiú U14 II. osztály, Tóth 
László régiójában a tapolcai 
csapat az Ajkai Városi 
Sportcentrumból tért haza 
egy győztes és egy vesztes 
meccsel. Éles KISE – Tele-
kom Veszprém Tapolca 26-
24, valamint Telekom Veszp-
rém Tapolca – Szombathely 
42-3. Legjobb gólszerző 14 
góllal aznap a tapolcaiaknál 
Szabó Levente. Az utolsó 
fordulót két győztes mérkő-

zéssel zárták. A balatonfü-
redi Szabadidő Központban 
az első mérkőzés végered-
ménye KK Ajka- Telekom 
Veszprém Tapolca 20-22. A 
második mérkőzés hivatalos 
eredménye végül 10-0, Ta-
polca javára a Várpalotai 
BSK-val szemben. Aznap a 
tapolcaiaknak a legtöbb gólt 
Sulyok Máté (9) szerezte.
A csapat 24 meccsen 588 
gólt dobott és 447-et kapott. 
A legeredményesebb játé-
kos Vajda Zoltán, aki 112 

gólt dobott, amivel a góllö-
vőlista 4. helyén végzett. A 
Telekom Veszprém Tapolca 
U14-es csapata a tabella 
harmadik helyén zárt. Edző 
Lakos Dezső. Megtudtuk, 
hogy a csapat négy tagja - 
Vajda Zoltán, Farkas Adrián 
(aki 94 gólt szerzett), Szabó 
Levente és Rénes Zsombor 
Tibor a veszprémi Noszlopy 
gimnázium sport tagozatán 
tanulnak tovább, a kézit a 
Telekom Veszprém csapatá-
ban folytatják.              (me)

Kerékpártúra jó hangulatban
A kerékpározást és kör-
nyezettudatosságot nép-
szerűsítő, Tegyünk a Föl-
dünkért! rendezvénysoro-
zat programjaként, csalá-
di kerékpártúrán vettek 
részt az érdeklődők.

A mintegy 10 km távú Köz-
társaság tér – Tapolca-Di-
szel, majd vissza, útvonalat 
tették meg a kerékpárosok a 

n SZLALOM - Szép 
eredményekkel büsz-
kélkedhet Lovász Ró-
bert, aki az idei évben 
elsősorban az Országos 
Szlalom Bajnokságon 
szerepel. Ebben a soro-
zatban két futamon van 
túl és mindkettőről sike-
rült elhoznia a kategória 
első helyezést. Bízik 
benne, hogy ezt a si-
kerszériát megőrizheti 
egész szezonban. A kö-
zelmúltban megrende-
zett Devecseri Szlalom 
Versenyt kategória első 
és abszolút harmadik 
hellyel zárta.           (me)

n TÚRA - A Tapolca 
VSE Természetjáró szak-
osztály szombaton a kb. 
17 km távú Sümeg -Fe-
hér-kövek- Csabrendek 
- Sümeg útvonalon túrá-
zik. Találkozó a tapolcai 
autóbusz-pályaudvaron 
június 3-án reggel 7.25-
kor, a busz 7.35-kor 
indul.                        (me)

Csermák József Rendez-
vénycsarnok szervezőinek 
vezetésével, a Tapolcai Ren-
dőrkapitányság biztosítása 
mellett.
Kényelmes tempóban és 
gyönyörű időben tekeretek a 
bringások, majd a diszeli 
Csobánc Művelődési Ház-
nál, a falu kemencéjénél üdí-
tővel és szendviccsel készül-
tek a szervezők.              (me)

Vívókat köszöntöttek

A múlt hónap végén, az Or-
szágos Diákolimpián kiváló 
eredményeket elért, Sz-L 
Bau Balaton Vívóklub ta-
polcai szakosztályában edző 
vívókat és felkészítőiket 
(Szalay Gyöngyi és Szkalla 
Ilona szakedző) köszöntötte 
Dobó Zoltán, a polgármeste-
ri hivatal udvari tanácster-
mében. A polgármester be-
szédében többek között ki-
tért a vívószakosztály sike-

reire, jelentőségére a város 
életében, az edzők áldozatos 
munkájára, továbbá a szü-
lők, és a család támogató 
szerepére
Kiemelte a kudarc, az újra-
próbálkozás fontosságát, hi-
szen mindezek a sikerhez 
vezető út alapkövei. A sport 
nemcsak küzdeni, de élni is 
megtanít - fogalmazott -, hi-
szen a rendszeresség a siker 
egyik kulcsa.                   (me)

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség Gyermekbajnok-
ság Tóth László Régió 
Felsőházban hazai pá-
lyán, a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban 
játszotta múlt pénteken a 
bajnokság utolsó forduló-
ját a Telekom Veszprém 
Tapolca csapata, melyet 
győzelemmel zárt, 17-10-
re a Kilián DSE Pápa ellen.

Aznap a helyieknek a leg-
több gólt Kenyeres Soma (5) 
szerezte, aki a csapatból leg-
eredményesebbként a góllö-
vő lista kilencedik helyén 
végzett, 18 góllal. A csapat a 
tabella negyedik helyén zárt.
Somogyi Sándor edző la-
punknak elmondta, hogy 
büszke az eredményre és a 
fiúkra is. Tizennyolc fő kö-
rüli bő kerettel nagyjából 
együtt tudtak dolgozni a heti 
négy edzésből hármon, a 
gyerekek egyéb elfoglaltsá-
gai miatt. A csapat összeté-
telét tekintve változni fog 
ősszel. A húzóemberekkel 

már tavaly elkezdték a mun-
kát, viszont közülük nyolc 
játékos feljebb lép az U14-es 
csapatba, azok, akik a csapat 
gerincét alkották. Mivel a fi-
úk átlagmagassága alacsony, 
ezért a figuratív, illetve a két 
beálló játékot erőltette. Bí-
zik benne, hogy a játékosok 
megnyúlnak nyáron és így 
több lehetőségük lesz a tá-
madójátékok variálásában a 
következő szezonban. A csa-
pat teljesítményértékelése 
során számos húzóembert 
említett meg, akik remek já-
tékot produkáltak, a felsoro-
lásból senkit nem szeretett 
volna kihagyni, így nem ne-
vesített. A kapusként pályára 
lépő Szabó Krisztián kiváló 
teljesítményét emelte ki, aki 
ősztől feljebb lép, így el-
hagyja a csapatot. A posztot 
ősztől betöltőkben látja az 
előrelépési lehetőséget.
Úgy érzi fejlődőképes a 
csapat, és hasonlóan bizako-
dó a jövőre nézve is, hogy 
tudják hozni majd a dobogó 
körüli helyezést.            (me)

Negyedik helyen zártak

Rövid hírek
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A bronzérmes U14-es kézilabda csapat                                        Fotó: S. Furján Andrea

Igazi családi program volt. Kényelmes tempóban, jó 
hangulatban telt a délután                         Fotó: Májer Edit

Az "ünnepeltek", jobbra edzőjük Szalay Gyöngyi                  

A Telekom Veszprém Tapolca U12-es csapata. Közé-
pen Somogyi Sándor edző                          Fotó: Májer Edit

Fotó: Májer Edit



Gyerekek kiállítása
SZÍN-VONAL Tanulói legjobb alkotásait mutatta be az intézmény
A Szín-Vonal Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói-
nak munkáiból nyílt kiállí-
tás kedden a Tamási Áron 
Művelődési Központ föld-
szinti aulájában. A tárlat a 
hét végéig megtekinthető.

A tapolcai és környékbeli 
fiatal képzőművész diákok 
által létrehozott alkotásokat 
évről-évre a gyermeknap és 
a pedagógusnak közötti idő-
szakban mutatja be a kö-
zönségnek az alapítványi is-
kola, idén sem tértek el ettől. 
A tárlat egyfajta kivonatát 
nyújtja az intézményben fo-
lyó munkának, a teljesség 
igénye nélkül, hiszen félezer 
tanuló produktumát nehéz 
lenne egyetlen kiállításon 
bemutatni. 
- Mostani kiállításunkkal is 
igyekszünk tevékenysé-
günkről átfogó képet nyúj-
tani- hangsúlyozta a Szín-
Vonal iskola igazgatója a 
gyerekek, szülők, pedagó-
gusok, intézményvezetők 
jelenlétében. Baranyai Zol-
tánné elmondta, intézmé-

nyük az oktatást számos 
készségfejlesztő,  játékos 
programmal, más művészeti 
ágakkal történő ismerkedés-
sel, tartalmas kirándulások-
kal, például színház-, múze-
um- filmstúdió látogatással, 
interaktív foglalkozással 
színesítette az év folyamán.  
- Többek között ezeknek a 
normál tanítási meneten kí-
vüli foglalkozásoknak is kö-
szönhető, hogy a gyerekek 
ma már nagyon jól bánnak a 

színes ceruzákkal, a vízfes-
tékkel, a temperával, miköz-
ben sok különböző kifeje-
zési technikát ismertek meg. 
A fiatalok természethűen ké-
pesek ma már megörökíteni 
az őket körülvevő természe-
tet, a rovarok-, a madarak-, a 
négylábú állatok változatos 
világát – méltatta az iskola 
és a tanulók közös sikereit az 
igazgató. Baranyai Zoltánné 
a tanév során megszerzett 
kiemelkedő díjakat, orszá-

gos elismeréseket is felso-
rolta. A tárlatnyitó előtt egy 
remek szóló néptánc pro-
dukciót is láthatott a közön-
ség. Szabó Csaba, a Törde-
mic Néptáncegyüttes művé-
szeti vezetőjének tanítvá-
nya, Bolla Sebastian nyírsé-
gi táncot adott elő. A be-
mutatott táncprodukció  
nem volt véletlen, mint meg-
tudtuk, jövőre táncművésze-
ti ággal is bővül a művészeti 
iskola kínálata.                  (tl) 

SZEM - PONT
Több problémával is megtalálták lapunkat az elmúlt 
időszakban. Azt írta egyik olvasónk, hogy régóta küz-
denek a szemétkupac halmazzal a halápi úti garázs-
soron. Ez gyakorta odacsalja a rágcsálókat is. - Biztos 
vagyok benne, hogy sok esetben egy két garázstulajdo-
nos is a felelős, és vannak esetek mikor fekete zsákban ér-
kezik a szemét csomag, de előfordul, hogy monitorok is 
találhatók a fa tövében - panaszolta a hölgy.

A Batsányi János Vasutas 
Nyugdíjas Klub meghívá-
sára az ország több régi-
ójából, településéről szá-
mos testvérklub érkezett 
Tapolcára, hogy részt ve-
gyen a VOKE Batsányi 
János Művelődési Köz-
pontban megtartott ha-
gyományőrző majálison.

A rendezvényre szóló meg-
hívást ezúttal kilencvennél 
is több vasutas nyugdíjas fo-
gadta el. Őket Tóth Ferencné 
helyi klubvezető, Havasi 
Gábor a rendezvénynek 
helyszínt biztosító művelő-
dési központ igazgatója, 
majd  Dobó Zoltán polgár-
mester, Rig Lajos ország-
gyűlési képviselő, később  
Borsi Sándorné, a Vasutas 
Nyugdíjas Klubok Országos 
Szövetségének elnökhelyet-
tese köszöntötte.
Dobó Zoltán beszédében 
hangsúlyosan jelent meg, 
hogy a hagyományok ápolá-
sa és a közös gyökérről táp-
lálkozó klubélet fontos, az 
aktív közösségi élet által pe-
dig lehetséges az időskori 
testi-lelki egészség megőr-
zése. Rig Lajos felajánlotta 
segítségét a vasutas nyugdí-
jas klub munkájához, céljai-
nak előmozdításához. Borsi 
Sándorné is a közösségben 
végzett lelkes munkát mél-
tatta, majd a majális erede-
téről, hagyományáról tartott 
előadást. A beszédek között 
Havasi Marcell és Gergely 
Józsefné lélekemelő szava-
latát, majd a Batsányi Nép-
dalkör produkcióját hallgat-
hatták meg a vasutas nyug-
díjasok.                               (tl) 

Egy másik tapolcai hölgy 
azt sérelmezte, hogy a Ba-
rackos lakópark közelében 
lévő futókör Diszel felőli 
oldalát építési törmelékkel 
öntözték tele. Még aznap el-
lenőriztük a helyet, az infor-
máció valósnak bizonyult. 
Igaz ugyan, hogy azóta el-
terítették a több teherautó-
nyi sittet, de jogosan vetődik 
fel a kérdés, hogy ki és miért 
szállította oda a törmeléket 
az egyébként jól járható er-
dei jellegű, füves útra?
A lottózó előtti mozgássé-
rült parkoló kapcsán is kap-
tunk negkeresést egy tapol-
cai hölgytől. Azt írta, nap-
mint nap megáll ott autós, legyen az helybeli, vagy 
máshonnan érkező  magyar, esetleg külföldi. Felháborí-
tónak tartják ezt a viselkedést, s bár jelezték a problémát 
a rendőrségnek, azóta sem történt semmi.                    (szj)
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Baranyai Zoltánné igazgató és a díjakkal büszkélkedő diákok a Szín-Vonal művé-
szeti iskola kiállításának megnyitóján                                                          Fotó: Töreky L.

A résztvevők jól érezték 
magukat      Fotó: Töreky L.

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás:25-29-40-45-50Ft/db
Burgonya: 260 Ft/kg
Sárgarépa: 299 Ft/kg
Zeller: 380 Ft/kg
Vöröshagyma: 160 Ft/kg
Paprika: 680 Ft/kg
Paradicsom: 480-580 Ft/kg
Uborka: 350 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg

Heti SÜTI

Raffaello kiflicskék
Hozzávalók

A tésztához: 12,5 dkg margarin, 1 
dl natúr joghurt, 9 dkg cukor, 1 csi-
pet só, 1 db tojás, 30 dkg liszt, 0,5 
cs sütőpor, 1 cs vaníliás cukor, 2,5 
dkg kókuszreszelék
A krémhez: 3 dl tej, 1 cs vaníliás 
pudingpor, 2 evőkanál porcukor, 5 
dkg kókuszreszelék, 1 teáskanál 
vanília aroma, 0,5 teáskanál man-
dula aroma
Elkészítés: Először elkészítjük a 
tölteléket. Egy lábasban csomó-
mentesre keverjük a pudingot, a 
cukrot 1 dl tejjel, majd hozzáöntve 
a maradék tejet feltesszük a tűz-
helyre és besűrítjük. Ha ezzel el-
készültünk, levesszük a tűzről és 
beledolgozzuk a kókuszreszeléket. 
Alapos keverés után hozzáadjuk a 
vanília - és a mandula aromát is. 
Félre tesszük hűlni.
Előkészítjük, kimérjük a tészta 
hozzávalóit. A puha margarint a 
cukrokkal kihabosítjuk, alaposan 
beledolgozzuk a tojást, a joghurttal 
együtt. Majd hozzászitáljuk a só-
val, sütőporral elkevert lisztet, 
hozzáadjuk a kókuszreszeléket, és 
gyors mozdulatokkal összegyúr-
juk. A tészta inkább lágyabb le-
gyen, mint szép. Osszuk 2 egy-
forma darabra és készítsünk be-
lőlük gömböt.
Egy sütőpapír hátoldalára rajzol-
junk fel egy kb. 30 cm - es átmérőjű 

Nyugdíjas 
majális

kört. Fordítsuk meg a papírt, eny-
hén lisztezzük le, majd a rajzolt kör 
közepére tegyük az egyik gömböt 
és kézzel kissé nyomkodjuk el, 
majd sodrófával nyújtsuk ki a kör 
nagyságának megfelelően.
Ha falatnyi kiflicskéket szeret-
nénk, osszuk fel a körünket 16 db 
cikkelyre, ha nagyobbakat, akkor 
pedig 8 db cikkelyre.
A kihűlt töltelékből egy teáskanál 
segítségével dió nagyságú darab-
kákat veszünk és kézzel kis hur-
kává igazítva a cikkely szélesebb 
részére tesszük, majd mint a kiflit 
felsodorjuk. Nem kell félni, a tölte-
lék nem folyik ki. Sütőpapírral el-
látott sütőlemezre/tepsibe sora-
koztatjuk a kifliket, kis közöket 
hagyva közöttük. 180 C -ra elő-
melegített sütőben 15 perc alatt 
szép világosra sütjük. (Ne to-
vább!!! Nem szabad kiszárítani) A 
másik gömbbel is így járunk el.
Ha megsült, azonnal szedjük le a 
sütőlemezről/tepsiről, hogy az alja 
se száradjon tovább, és hagyjuk 
teljesen kihűlni (ez vélhetően nem 
fog menni, mert szinte kínálja 
magát). Szervírozás előtt enyhén 
hintsük le porcukorral. Szerintem 
nem árt rögtön duplázni az adagot!

             Fehér Sándorné, Tapolca
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