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„Meghatározó és szerethető 
gyermekétkeztetők szeretnénk lenni.”

Maholnap 10 éves lesz a TS Gastro Kft. Ma már el sem 
tudom képzelni az életem másként, mint egy gyermek- 

étkeztetési cég vezetőjeként, annyira evidens és magától ér-
tetődő volt az utam idáig, és bízom benne, hogy még sokáig 
folytathatom szakértő kollégáimmal ezt a tevékenységet, 
a partnereink, a szülők, a pedagógusok és a gyerekek 
egyre nagyobb megelégedésére.

2009-ben Albertirsán kaptuk az első lehetőséget a 
közétkeztetési szolgáltatás ellátására. 2009 végén a város 
önkormányzata megkereste a helyi étteremtulajdonosokat, 
vendéglősöket, hogy egy tenderen indulva ideiglenesen 
lássák el a városi intézmények étkeztetését. Ezen a pályá-
zaton sajnos nem tudtunk indulni, az akkori vendéglőnk 
konyhája nem bírta volna a napi 600 adag ebéd lefőzését. 
Később egy nyílt pályázat keretében lehetett elnyerni ugyan-
ezt a munkát, ekkor már hosszútávú szerződés keretében. 

Ekkorra egy megfelelő szakmai háttérrel rendelkező és ki-
váló referenciákat bemutató konzorcium keretében sikere-
sen elnyertük a város köz- és gyermekétkeztetési pályázatát. 

A 2009-2017. közötti időszakra a folyamatos expan-
zió volt a jellemző, azaz a profi tból eredménytartalékot 
képezve plusz tőke bevonásával folyamatosan növeked-
tünk. Az idei évben a meglévő piacokra fordítjuk teljes 
egészében a fi gyelmünket, illetve kollégáink képzésére, 
belső folyamataink tisztázására, a kiszervezett feladatok 
cégen belüli delegálására, az egyes területek hatékony-
ságának növelésére. Kiemelten fi gyelünk arra, hogy kö-
zépvezetői, felsővezetői pozícióinkban kellő számú és 
kellő kompetenciájú kollégákkal dolgozzunk együtt, akik 
koordinálják a konyhák munkáját.

A címben szereplő vízió talán a legtömörebben foglalja 
össze azt, hogy több mint 300 munkatársammal együtt mire 
törekszünk munkánk során. A TS Gastro nem csak egy gyer-
mekétkeztető cég szeretne lenni, hanem olyan események 
megvalósításában veszünk részt, melyekkel a gyermek-
étkeztetést egy magasabb szintre tudjuk emelni. Ennek 
van egy szakmai oldala (partnereink folyamatos látogatá-
sa, minőség-ellenőrzés, visszajelzések gyűjtése, elemzése, 
hasznosítása, akár a szülőkkel is felvesszük a kapcsolatot 
észrevételek esetén, és törekszünk a lehető legrugalmasabb 
megoldásra), és egy emberi oldala, ahol igyekszünk a ve-
lünk szerződésben álló települések, intézmények vérkerin-
gésébe minél jobban bekapcsolódni.

Bízom benne, hogy kiadványunkkal a jövőben is rá-
erősíthetünk fenti célunkra, és örömmel olvasnak egy kis 
Ízelítőt az albertirsai ebédlőfelújításunkról, majonézes 
tonhalsalátáról, padlizsánkrémről, az Isaszegi Damjanich 
János Általános Iskoláról, kiskőrösi főzőkonyhánk csapatá-
ról, illetve egyik beszállítónk működéséről.



ETALONKONYHA

2018 nyarán egy szívünkhöz igen közelálló település általános 
iskolájának felújítására fókuszáltunk: Albertirsán, cégünk központ-
jának városában újítottuk fel a Tessedik Sámuel Általános Iskola 
ebédlőjét és konyháját. A felújítás során a konyhai eszközöket tel-
jesen lecseréltük, és az ebédlőt a padlótól a plafonig felújítottuk; 
gyakorlatilag tartószerkezetig visszabontottuk az épületet. 

Gyura Zsanett, kereskedelmi vezető: „Amikor először leültem 
kollégáimmal átbeszélni a felújítás részleteit, már akkor éreztük 
mindnyájan, hogy ebben az ebédlőben több van, mint hogy csak 
egy étkező legyen. Valamiféle párhuzamot éreztünk az ebédlő és 
cégfi lozófi ánk között, azaz: a TS Gastro nem csak egy közét-

keztető szeretne lenni, hanem értéket, élményeket is szeretnénk 
adni, és az ebédlő sem csak ebédlő, hanem egy szociális tér, ahol 
lazítunk és testileg-lelkileg feltöltekezünk. Cégfi lozófi ánk szimbólu-
mává vált ez az étkező. Az összes kreatív közül – minden munka-
társam nevében mondhatom, hogy -  a szívünk csücske az ebédlő 
kikerülhetetlen tartóoszlopának az az oldala, ahol - az otthonról 
hozott útmutatásokra ráerősítve - észrevétlen pozitív behatásokat 
kapnak a gyerekek, például, hogy a számítógépezést és a tele-
fonozást ne vigyék túlzásba, és ha valami bántja őket, mondják el 
valakinek, akiben megbíznak. Azt gondoljuk, ez a felület fejezi ki 
leginkább azt a célunkat, hogy szeretnénk a közétkeztetői szerep-
körön túlnyúlni, és a velünk szerződésben álló településeknek, in-
tézményeknek a mindennapjaiba bekerülni.” 

Fotók: Demjén Attila - demjenattila.hu
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Azt gondolhatnánk, hogy a nyári időszak a közétkeztetésben tevékenykedő cégek számára igazi, hosszú nyári 
szabadság, hiszen az iskolák zárva vannak, sokkal kevesebb főre főzhetünk ételt. Az valóban igaz, hogy kony-
háinkon ilyenkor visszafogottabb iramban zajlik a napi főzés, azonban ez a 2,5 hónap számos lehetőséget ad 
nekünk, hogy a következő időszakra felkészüljünk: továbbképzéseket tartunk kollégáinknak, pályázati anyagokat 
készítünk elő, és ilyenkor tudjuk megoldani az esedékes felújításokat is. 

Albertirsa



Nemrégiben írtam egy cikket a pályaválasztás nehéz-
ségeiről, illetve egyszerűségéről. A teljesen lecsupaszított 
lényeg nem más, mint hogy törekedjünk arra az életben, 
hogy azt csináljuk, amit szeretünk. Persze sokan sóhajthat-
nak fel 20-30 év munkaviszony után kicsit megfáradva, 
hogy könnyű azt mondani. Lehet, de nekem sem csak meg-
születni volt nehéz, ma pedig azt csinálom, amit szeretek, 
de így sem könnyű megfelelni a hétköznapok kihívásainak. 
Szeretek főzni, de vezényszóra, időre, másodperc ponto-
san, mindenkinek megfelelve már nem is olyan könnyű.

Éppen ezért tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy 
milyen nehéz a nagyüzemek konyháiban dolgozni, vagy 
éppen munkából hazaesve, esetleg munkába rohanva 
ételt tenni az asztalra nem csak a párunknak, de azoknak 
is, akik a legfontosabbak számunkra, a gyerekeinknek.

Az idén a fi aim is ovisok lettek! :-) Persze mindenki azt 
kérdezi tőlem, mit fognak szólni a fi úk a menzához, biztos 
hozzá vannak szokva az extra fi nomságokhoz. Nem taga-
dom, volt már részük egy-két igazi gasztro ínyencségben, 
és azt sem tagadom, hogy néha a legízletesebb húsokat 
vagy akár zöldségeket is méla undorral tudják a tányér szé-
lére pöckölni… Igen… gyerekek.

Ezt a nagyon fontos tényezőt gyakran hajlamosak va-
gyunk elfelejteni. Nincs kialakult “gasztrokultúrájuk”, a “sze-
retem”, “nem szeretem” kifejezések nekik még csak szavak, 
amikkel kedvükre dobálózhatnak, persze ők még csak ja-
nuárban lesznek 4 évesek…

Egy szó, mint száz: próbálok segíteni, ahol tudok ta-
pasztalattal, ötlettel vagy akár, mint most is, néhány egy-
szerű recepttel.

A főzelék, mint olyan, nekem nagy kedvencem, de hoz-
zátartozik az igazsághoz, hogy csak 20 éves korom körül 
lett az. Tini koromban - mint oly sok fi atalnak - a krumpli-husi 
kombó volt az etalon… szerencsére felnőttem. Ahogy én 
látom, az otthoni étrend és a menza összefésülése min-
denképpen hasznos lehet, és mint olyan, előtérbe kerül a 
hal, mégpedig a tonhal, abból is a konzerv, még ha ez nem 
is képezi feltétlenül a csúcsgasztronómia alapjait.

A tonhalkonzerv esetében a legfontosabb kritérium, hogy 
soha ne vásároljunk darabolt tonhalat! Ugyan kicsit drá-
gább, de sokkal gazdaságosabb és jobb minőségű a tonhal 
törzs! Hogy olajban vagy sós lében van tartósítva, az szá-
momra édes mindegy, a levét úgysem használom.

Mindig legyen otthon néhány doboz, mert pillanatok 
alatt lehet belőle készíteni akár egy gyors tészta ételt, akár 
egy salátát, vagy uram bocsá’, egy jó tonhalkrémet. 

Nézzünk most ebből egy gyors és fi nom verziót!

Sági Szilárd, TS Gastro nagykövet • Fotó: Demjén Attila 

TS GASTRO ÉS ÉN

MAJONÉZES TONHAL SALI

•Majonéz, két nagy evőkanál
•Tejföl, egy nagy evőkanál
•Mustár, egy közepes kanál
•Tonhal, 1 doboz
•Hagyma, lehet lila, póré vagy akár snidling
•Bazsalikom, 
    ha friss, akkor egy jó marék összedarabolva
•Olívabogyó, fekete és zöld ízlés szerint 
•Pritaminpaprika, ha nincs, az se nagy baj, de ha van,
     akkor csíkozva, kockázva, bárhogy feldobja az ételt
•Pirítós kenyér.

Nincs is semmi más dolgunk, mint az összes össze-
tevőt feldarabolni, és összekeverni egy nagyobb tál-
ban. Kivéve persze a pirítóst, ami arra szolgál, hogy 
ráhalmozzuk a salátát.

Egy jó tanács: általában az olívabogyó és a tonhal 
is sós, ezért alapból nem szoktam sózni a salátát, de 
ha valakinek ez kevés, akkor utólag megteheti.

illusztráció



MINDENHOL (K)RÉMEKET LÁTUNK
Azaz szeretnénk látni. Ugyanis a késő őszi hónapokban jóval kevesebb fajta friss gyümölcs és zöldség 
közül válogathatunk, de odafi gyeléssel és némi trükkel jótékony hatásaik, tápanyagaik becsempészhetőek a 
mindennapi táplálkozásba krémek formájában. Így új textúrákkal, gazdagabb ízekkel ismertethetjük meg a 
gyerekeket, sőt, ha a menzán ismét találkoznak ezekkel, szívesebben fogják elfogyasztani.

Több olyan zöldség-gyümölcs érik ilyenkor, melyekre 
egész évben várunk. 

A sütőtök az ősz egyik jellegzetes zöldsége, ami nem csak 
a halloween jelképe, a töklámpáson kívül a konyhában is 
érdemes hasznosítani. Sütve nassolnivalóként kiváló. De 
most lesz szezonja például a savanyú káposztának, fe-
kete reteknek, gesztenyének, de a padlizsánt sem sze-
retnénk kihagyni a sorból! Rengeteg vitamint és hasznos 
ásványi anyagot tartalmaznak, és nem utolsó sorban fi -
nom ételeket készíthetünk felhasználásukkal, sőt, változa-
tosabbá tehetjük velük még akár szendvicseinket is.

Kisétkezésekre igazán kiváló fi nomság válhat a padlizsán-
ból krém formájában, amit talán a gyerekek is jobban 
megszeretnek, ha otthon is találkoznak vele. Sőt, ha ők 
készítik kis szülői segítséggel, még nagyobb élmény kap-
csolódik hozzá. Így a válogatósabb gyerekeket is ösztö-
nözhetjük kicsit.

Ebben az időszakban kiemelkedően fontos az 
immunerősítés, így a C-vitamin bevitele, ami például a 
csipkebogyóban, citrusfélékben, paprikában, almában, 
gránátalmában, savanyú káposztában, fejes káposztá-
ban, fekete retekben, céklában is megtalálható.

A hagyományosnak mondható pékáru-vajkrém-felvágott 
trió mellett cégünk igyekszik megismertetni és elfogadtatni 
a gyerekekkel a zöldségkrémeket, túrókrémeket, tojáskré-
meket is. Ez nem könnyű feladat, hiszen sok esetben telje-
sen új ízzel, állaggal találkoznak a gyerekek. Az egész-
séges és változatos étrendben azonban a felvágottak 
fogyasztásának gyakoriságát csökkenteni kell a magas 
sótartalom miatt, az édes péksütemények esetén pedig a 
magas cukortartalom miatt. 

Mindenkit bíztatunk arra, hogy ezek helyettesítésére ké-
szítsen otthon is különböző házi készítésű krémeket, mellyel 
színesebbé teheti gyermeke és ezáltal saját étrendjét is.

Ezek a krémek elkészíthetőek vajkrém-, majonéz-, ese-
tenként margarinalappal, változatosan ízesítve friss 
fűszernövényekkel. 

Készíthetők például padlizsánból, cukkiniből, csicse-
riborsóból, tojásból, sajtokból, de akár olajos magvak 
felhasználásával is, változatossá téve az étkezéseket. 

A vajkrémalaphoz adhatunk zöldfű-
szereket, nyers reszelt sárgarépát 
vagy céklát, de akár sajttal, 
darált sült hússal vagy májjal 
is kikeverhetjük. Halkrémek 
készíthetők majonéz vagy 
besamel alappal, akár 
mediterrán jellegűre han-
golva olajbogyóval, vagy 
paradicsompürével. A to-
jáskrémek a margarinos 
vagy ízesítetlen natúr vajkré-
mes alap mellett bátran fűsze-
rezhetőek, lilahagymával vagy 
snidlinggel variálhatóak.

A fejlődő szervezet számára a megfelelő kalciumbevitel is 
nélkülözhetetlen többek között az egészséges fogak, erős 
csontok kialakulásához. A tejtermékek, mint tudjuk kiváló 
Ca források, így érdemes színesíteni gyermekünk, és saját 
étrendünket is sajtokkal, túróval, kefi rrel, joghurtokkal, tej-
ből készített italokkal.

A hagyományos körözöttön kívül túrókrémet készíthetünk 
mindenféle zöldfűszerrel, uborkásan, apróra vágott prita-
minpaprikával, vagy éppen reszelt sárgarépával. Az édes 
változatokat se felejtsük el: a túrót villával összetörjük, na-
túr vagy gyümölcsjoghurttal összekeverjük, és idény vagy 
mélyhűtött gyümölcsökkel gazdagítjuk. Ha szükséges, még 
egy kis vaníliás cukrot, fahéjat tehetünk bele a végén. 

Hampó Andrea, 
dietetikus - TS Gastro

A PADLIZSÁNKRÉM tűnhet a legijesztőbbnek, de 
egyáltalán nem ördöngösség elkészíteni, mutatjuk is, 
hogyan álljunk neki. A padlizsánt egészben alapo-
san süssük meg, majd ha kicsit kihűlt, a héját távolít-
suk róla el. Sóval, borssal, pici citromlével, hagymá-
val ízesítsük, és turmixoljuk össze. Apránként adjunk 
hozzá olajat vagy majonézt, vajkrémet, amíg a meg-
felelő krémes állagot elérjük.



Isaszeg

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola Isaszeg 
legrégebbi iskolája; 1905-ben nyitotta meg kapuit a 
község gyermekei előtt, beolvasztva az addig működő 
egyházi iskolák tanulócsoportjait. Állami iskolaként kapott 
működési engedélyt. 

A korra jellemzően nem csak az iskoláskorú lakosság 
tanítása, de a fi atal- és felnőttképzés is feladata volt, részt 
vett a kulturális életben, sőt irányította is azt. Részese volt a 
történelmi eseményeknek, vezető szerepe volt a hagyo-
mányőrzésben, a szokások kialakításában. Tartott képzé-

Koháry Orsolya vagyok, az 
Isaszegi Damjanich János 
Általános Iskola igazga-
tója, köznevelési  és mi-
nősítő szakértő.

Pályámat 1982-ben kezd-
tem, 23 éve igazgató vagyok, 

14 éve ezt az iskolát vezetem.

Nagyon szeretek jól felkészült, nagytudású kol-
légákkal dolgozni, szeretek újat megálmodni és 
megvalósítani. Örömmel tölt el, ha a ránk bízott 
gyermekek számára a lehetőségekhez képest a leg-
jobbat tudom nyújtani. Támogatom kollégáim törek-
véseit, fejlődését és segítem a családok, gyerekek 
érdekeinek megvalósulását.

23 éve szakértőként támogatom az oktatás ügyét. 
Pest megyei elnöke vagyok a Közoktatási Szakértők 
Országos Egyesületének. Szakértőként előadáso-
kat tartok, szakértőtársaimat és igazgatótársaimat 
segítem munkájukban.

seket a gazdáknak, iparosoknak, összejövetelek helyszíne 
volt, otthont adott a KALOTNAK*, és más ifjúsági mozgal-
maknak. Rendszeresen szervezett kulturális eseményeket.

1953 óta gyógypedagógiai ellátást is nyújt. 1958-ban 
vette fel a Damjanich nevet – emlékezve az isaszegi győztes 
csatára. Az utóbbi másfél évtizedben az iskola megújult. 
Pedagógiai identitását megreformálta, a hagyományo-
kat és értékeket megőrizve újragondolta nevelő-okta-
tó munkáját. Bevezettük az informatika és az angol nyelv 
emelt óraszámú oktatását. Elvárt és kiemelt feladat iskolánk-
ban az informatikai eszközökkel támogatott oktatás, a tanu-
lók mobil eszközökön végzett munkáltatása, az angol nyelv 
beszédközpontú oktatása, a tevékenységfókuszú tanítás, a 
fenntarthatóság eszméinek beépítése a mindennapokba.

Évek óta alkalmazzuk a projekteket az oktatási folyama-
tainkban, az előző tanév óta oktatási projektekkel is dolgo-
zunk. Tanulóink nagyon sikeresek. Az országos méréseken az 
országos és a városi átlag felett teljesítünk, belső méréseink 
komoly eredményeket mutatnak, tanulóink számtalan verse-
nyen vesznek részt, és igen sokan kiváló eredményt érnek el.

Mindazzal nevelünk, amik vagyunk. (Konstitúció, 23. 
pont) – a címben szereplő gondolat vezeti nevelőtestüle-
tünket immár 14 éve, és ennek hatására innovatív, befoga-
dó közösség várja a minket választó családokat.

*Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete

Isaszegi Damjanich János Általános Iskola
Fotó: Valkony Antal

 Fotó: United Way Alapítvány

Fo
tó

: S
itk

ei
 A

dr
ie

nn

Azzal nevelünk,
amik vagyunk



KISKŐRÖSI
CSAPATUNK

KISKŐRÖSI
CSAPATUNK

Nagy öröm számunkra, hogy idén október 6-án már visszatérő versenyzőként vehetünk részt a Kiskőrösi 
Kakaspörkölt Főző Fesztiválon a Szabadidő Parkban. Szívünk csücske ez a rendezvény, mert az egész nap 
hangulata nagyon családias, barátságos, és az embernek eszébe sem jut, hogy egy verseny feladataként 
főz és díszíti a sátrát. Sokkal inkább egy közösségi, városi nap, ami az együtt töltött időről, a jó hangulatról 
és a fi nom ételekről szól. 

Az első kóstolás - Fotó: vira.hu Bronztaréj díj átvétele (2017) - Fotó: vira.hu
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Kiskőrös

Cégünk a 2013/2014-es tanévtől látja el Kiskőrösön a gyermekétkeztetési 
szolgáltatást, így az idei a 6. tanévünk Petőfi  Sándor szülővárosában. 

A konyhán naponta 1.100 adag ebédet (45 bölcsődés, 350 óvodás, 
450 általános iskolás, 60 középiskolás, 250 felnőtt) készítünk 19 kollé-
gánk segítségével. Elkülönített diétás konyhánkban 8-féle diétát főzünk 
17 fő számára. 

„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 2014-ben napkollektorokkal 
szerelték fel konyhánkat, így a folyamataink egy része energiahaté-
konyabban tud megvalósulni. Aktívan részt vállalunk a városi rendez-
vények lebonyolításában, önkormányzati felkéréseknek teszünk eleget, 
jelen voltunk a Szűcsi Óvoda Bálján, és az Adventi vásáron fellépő gyere-
keket meleg teával, friss pogácsával és az elmaradhatatlan bejglivel vártuk.” 
Pecznyikné Szűcs Eliza, élelmezésvezető 

Barabás Miklós: Petőfi  Sándor portréja
kép: wikipedia.hu

Az óvodai és iskolai életbe is igyekszik csapatunk bekapcsolódni, például 
szerveztünk már rajzpályázatot ovisoknak, és természetesen a  TS Gastro kiskő-
rösi iskoláiban is támogatjuk a jó tanuló, jó sportoló diákokat. 



A Mirbest élelmiszereket forgalmazó magyar cégek 
klasztere. 2003 márciusában alapította 5 vállalat (a 

Mirbesz Kft., a Baromfi udvar 2002 Kft., a Kedvenc JM 
Kft. (ma már Kedvenc Kereskedőház Zrt.), a Halker Kft. 
és a Helit Kft.), azzal a céllal, hogy a tagok szervezetten 
és biztonságosan jussanak hozzá a szükséges árualapok-
hoz. Célunk, hogy a magyarországi gasztronómiai, kö-
zétkeztetési- és kiskereskedelmi szektor legnagyobb piaci 
szereplőinek hosszútávon meghatározó, stabil, fő beszál-
lítói és üzleti partnerei legyünk.

Az évek során további vállalatok csatlakoztak a klasz-
terhez, így mára már 13-ra bővült a tagvállalataink 

száma. Minden tagcégünk élelmiszer-nagykereskede-
lemmel foglalkozik, és mindegyikük saját hűtőházzal, lo-
gisztikával és üzletkötői hálózattal rendelkezik. Amellett, 
hogy megfelelő és minőségi termékkínálatot biztosítunk, 
egyénre szabott szállítási feltételekkel vagyunk jelen az 
ország egész területén, illetve séfjeinknek köszönhetően 
gasztronómiai szaktanácsadással is segítjük a partnereink 
napi munkáját.

Fő profi lunk kezdetben fagyasztott húsok, zöldség és 
gyümölcs termékek forgalmazása volt, de mára rend-

kívül széles választékkal elégítjük ki partnereink igényeit, 

a friss húsoktól, halaktól, tejtermékektől kezdve a szá-
razárun keresztül egészen a non-food termékekig. Ezen 
felül 3 kiváló minőségű saját márkánk kizárólagos for-
galmazói vagyunk a hazai piacon: a Kukta, a Kedvenc 
Ízek és a Bovita termékcsaládnak.

A TS Gastro egyik fő beszállítójaként is rendkívül fontos 
számunkra, hogy minden esetben kiváló minőségű 

alapanyagokkal tudjunk szolgálni. Az általuk vásárolt 
alapanyagok között nagy arányban találhatóak meg 
előhűtött húsaink. A fagyasztott húsokkal szemben az 
előhűtött húsoknál még inkább fontos odafi gyelnünk az 
áruk megfelelő szállítására, azaz arra, hogy a termék 
az előállítás helyétől a felhasználás helyéig folyama-
tosan megfelelő hőmérsékletű környezetben legyen a 
szállítás és a tárolás ideje alatt is. A friss hús felhasználá-
sa sok előnnyel jár a séfek számára, többek között nem 
lép fel folyadékveszteség, könnyebben szeletelhetőek 
és formázhatóak. Az áru megérkezése után akár azon-
nal felhasználhatóak legyen szó sütésről vagy főzésről.

Számunkra fontos, hogy olyan kiváló minőségű termé-
keket biztosítsunk a piac számára, mellyel segíteni 

tudjuk partnereinket a fogyasztó minél könnyebb és gyor-
sabb kiszolgálásában. (R)

A Mirbest klaszter tagvállalatai

 
Jelenleg több 

mint 1600 
munkatárs dolgozik a 

Mirbest klaszter 
tagvállalatainál, és közel 

100 milliárd ft az 
árbevétel
 összesen.

Több 
mint 300 

tehergépkocsival 
szállítják ki a 

megrendeléseket 
partnereikhez.

 
Az elmúlt 

10 évben mind a 
munkatársak száma, 

mind az árbevétel 
megötszörö-

ződött.

NAGYÍTÓ ALATT A MIRBEST


