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2 SzabolcsiCaféHIRDETÉS

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

u A koronavírus-járvány a világ sok országában az 
egészségügyi rendszer összeomlását eredményezte. 
Magyarországon sikerült a járvány terjedését lelassí-
tani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi rend-
szert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy újabb 
járványhullám veszélye továbbra is fennáll. 

Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget 
mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg 
fennáll a járvány visszatérésének kockázata?

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább  
javasolt intézkedések közül melyiket támogatná? 

• Kijárási korlátozás bevezetése 

• Távolságtartás elrendelése

• Maszkviselés elrendelése 

• Országhatárok lezárása

• Az oktatási intézmények bezárása,  
és áttérés a digitális oktatásra 

• Rendezvények korlátozása

• Védett idősáv a 65 év  
felettieknek 

• Védekezéshez szükséges eszközök 
kivitelének korlátozása

• Ingyenes parkolás
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Siker Nyíregyházán az autósmozi!
Most élményt árulnak a KGST-piacon.

Új profillal bővült a nyíregyházi KGST-piac. 
A NYÍRVV Nonprofit Kft. a Vásártér terü-
letén biztosít helyszínt a KGST-Autósmozi-
nak, ahol igazi sikerfilmeket láthat a közön-
ség. A nagybani piacon, ahol alaphelyzetben 
zöldséget és gyümölcsőt lehet vásárolni 

nagyobb tételben, július 10-étől filmeket 
vetítenek esténként. A helyek feltöltése ér-
kezési sorrendben történik, így arra a helyre 
kell parkolni, ahova a szervezők mutatják. 
A vetítés megkezdése előtt ellenőrizni kell, 
hogy működik-e az autó rádiója és annak 
hangszórója, hiszen a filmet ezen keresztül 
lehet hallani!

MOZIMŰSOR
Július 17. (péntek) 21:00 Mamma Mia 2.
Július 24. (péntek) 21:00  Halálos iramban: 

Hobbs és Shaw
Július 31. (péntek) 21:00 Dirty Dancing
Augusztus 7. (péntek) 21:00  Joker
Augusztus 20. (csütörtök) 21:00 Meglepetés film
Augusztus 28. (péntek) 21:00  Bad Boys  

– Mindörökké rosszfiúk
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Aki életében egyszer is eljut a Beregbe, a Felső-Tiszára, azt  
biztosan rabul ejti a vidék. Nem lehet véletlen a régi mondás: 
„ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza”. Vágyik, bizony. 
Harapni lehet a levegőt; a folyó mentén álló fák lombja itt még 
harsogó zöld. Itt madárcsicsergésre és nem fékcsikorgásra  
ébred az ember; itt még köszönnek egymásnak a szomszédok. 
Az utcabeliek tudják, kinek született gyereke, kinek unokája. 
Hol készülnek ballagásra, hol esküvőre, hol temetésre.

A Budapesten született Böjtös László gyerekként került a Beregbe, a Tisza 
mellé. Örök szerelem lett belőle; sosem tervezte, hogy visszaköltözik a főváros-
ba. Ott ugyanis biztosan nem hódolhatna régi szenvedélyének, a horgászatnak.
– Már gyermekként megfertőzött a horgászat – meséli. – Egyszer láttam egy 
idősebb bácsit a falu vályogvetőjén horgászni és halat fogni. 6-8 évesen már 
mogyorópálcával „vallattam” a halakat.
Az azóta eltelt bő 40 év alatt Böjtös László egyre nagyobb példányokkal térhe-
tett haza, így gyakran került halétel a tiszaszalkai család asztalára. Legutóbb két 
éve került újságok címlapjára azzal a harcsával, amelyet 15 perc fárasztás után, 
2018 augusztusában fogott ki a Tiszából. A kapitális bajszos hossza 222 cen-
timéter, súlya 80 kilogramm volt. Hihetetlen, de mérete centire megegyezett 
a korábbi csúcsnak számító hallal. (A magyar rekord egyébként – a Magyar 
Horgászban közölt adatok szerint – 113 kilogramm és 230 centiméter. A har-
csát 2010. május 10-én a Töröcskei-tóból fogták ki.)
A Szabolcsihír is megírta két éve, hogy a harcsa épp a legjobbkor akadt ho-
rogra Tiszaszalkán: Böjtösék egy hónap múlva ünnepelték ugyanis ezüstlako-
dalmukat, így a fagyasztóban pihentetett harcsából a családi eseményre bőven 
jutott az asztalra.
– Mára a sok-sok vízen töltött időnek, megfigyeléseimnek, tapasztalataimnak 
köszönhetően sok szép fogással dicsekedhetek. Szinte a Kárpát-medence teljes 
halfaunájával büszkélkedhetem; sok egyéb halfajból is akadt horgomra tisztes-
séges méretű példány – magyarázta.
Sajnos, a munkája miatt ritkábban hódolhat szenvedélyének, a horgászatnak. 
Kőműves kisvállalkozása van ugyanis, és munkái szezonálisan pont egybees-
nek a horgászat szezonjával. De ha teheti, munka után egyből oda menekül az 
élet mindennapi „kihívásai” elől, ott tudja igazán kipihenni magát, a vízparton.
Egy-egy nagyobb példány becserkészése, fárasztása életenergiával tölti fel az 

A horgász,  
akit névnapján 

mindig virággal  
köszönt a Tisza
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embert – magyarázza. Legnagyobb halaim? – teszi fel helyettünk is 
a kérdést. – A neten levő Harcsám (amit ő nagybetűvel ír, ami eb-
ben az esetben nem is csoda) 222 centiméter volt, de 200 centimé-
ter feletti fogásom volt már több is, sőt, egyszer jeleztem egy fogá-
som, de kinevettek. Az élményt azonban, hogy egy 300 centiméter 
körüli harcsa tisztelt meg jelenlétével, nem tudták elvenni tőlem.
A sok fogás és amellett, hogy imádjuk a halat, csak annyit hozok 
haza, amennyire szükségünk van – tesz hozzá még egy fontos gon-
dolatot az eddig elmondottakhoz.
– Imádom a Felső-Tiszát, a sok szépségével – tesz vallomást, majd 
szomorúan jegyzi meg: amit szomszédaink igyekeznek tönkre- 
tenni. Arra utal, hogy rendre érkezik keleti szomszédainktól a sze-
mét, a PET-palack, amit a folyó árterébe hordanak, hogy vízszint- 
emelkedéskor sodorja magával az ár. 
Névnapomra mindig „virággal” köszönt – árulja el büszkén arra 
utalva, hogy a tiszavirágzás, a kikelő kérészek millióinak tánca 
a nyár első hónapjának második felére esik.
A horgászat mellett megannyi egyéb élményt, rengeteg barátot 
köszön a Tiszának. A kifogott halat legtöbbször maga is készíti 
el. A saját főzésű halászlevének híre van a barátok körében, de 
a vízparton készített, frissen fogott, fűszerezett, parázson, csőben 
vagy alufóliában sütött hal ízét sem lehet semmihez hasonlítani. 
– Ilyenkor a barátok körbevesznek, beszélgetünk, eszegetünk, él-
vezzük a természetet és ízeit – mondja.
Nemrég egy éjszakai horgászaton fogott, újabb, méretes harcsával 
fotóztatta magát László. Ennek a hossza és súlya ugyan alulmarad 
a két évvel ezelőttitől, de egy szerényebb lakodalom vendégseregét 
bizonyára jól lehetne lakatni vele. Hogy mi a titok, mi szükséges 
ilyen szép példányok kifogásához, fárasztásához, „kivontatásá-
hoz”? Egy erős felszerelés mindenképpen, no meg egy kis rutin, 
szerencsével fűszerezve.
Sajnos, a családból még senkit nem tudott igazán „megfertőzni” 
a horgászattal. Három gyermeke közül legkisebb fia szokta csak 
„kóstolgatni” az apa hobbiját. Böjtös László így leginkább barátok-
kal jár pecázni.
Kíváncsiak voltunk arra is, volt-e Böjtös Lászlónak emlékezetes 
horgászata. Hát hogyne!  Az a 300 centiméter körüli harcsa, amit 
nem is akartak elhinni neki. Tessék megkapaszkodni!
– Úgy kétórás fárasztást igényelt, melynek során én is elfáradtam 
rendesen Ráadásul elvitt a víz bő két kilométert a Tiszán, ahon-
nan – motor híján – vissza kellett eveznem. Pedig egy óra hosszat 
csak oda-vissza vontatott, majd mikor fáradt, akkor indultunk meg  
– kisebb-nagyobb leállásokkal – lefelé. A végén, mikor feladta magát, 
megpróbáltam a csónakba húzni. Már a törzse fent volt a csónakon, 
iszonyú nagy és nehéz volt. Aztán lecsúszott fogásomról, vissza a víz-
be. A zsinórom közben a csónak orránál beakadt, elszakadt...
Lehajoltam, a vízben átölelve tartottam egy darabig, aztán ment 
ő is, velem együtt, fáradtan a maga útjára…

cservenyák katalin
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további érdekességek:
WWW.SZABOLCSIHIR.HU

még több recept: 
HTTP://BOROSVALIKONYHAJA.BLOGSPOT.COM/

A klasszikus madártejet nagyon szeret-
jük, mert könnyű, gyors desszert. Nálunk 
mindig házi tejből készül, legfőképpen 
azért, mert ehhez szinte nem is kell cukor 
– a házi tej már magában is édes a tejcu-
kortól. Szóval a cukor nekünk kimarad, 
de természetesen mindenki a saját szája 
íze szerint készítheti.

Hozzávalók: 1,5 l házi tej, 5 db házi tojás,  
1 csomag vaníliás cukor

Elkészítése: A tejet felforralom, aztán 
leveszem a lángot kicsire. Öt tojás fehér-
jét és sárgáját kettéválasztom. A sárgájá-
hoz keverek egy csomag vaníliás cukrot. 
A fehérjét nagyon kemény habbá verem. 
A sárgájához mertek a tejből egy merő-
kanállal, elkeverem, majd szép lassan, 
a lassú lángon lévő tejhez keverem – 
a madártej elkészítésének alapja a folya-
matos kevergetés. A kemény habot egy 
kanál segítségével beleszedem a tejbe, 
és kis lángon megfőzöm benne, majd 
kiszedtem egy üvegtálba. Addig tettem 
hozzá a következő adag habot, míg mind 
megfőtt. Ekkor, hogy ne legyen a ma-
dártej darabos, egy teaszűrön át lassan 
hozzáöntöm a habhoz a tejet. A tetejét 
megszórom fahéjjal.
 Jó étvágyat kíván: Boros Vali

Magyaros grillkolbász,  
házilag
Enni? Hát azt nagyon szeretünk.  
A sütés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt!

Sokszor szerettem volna grillkolbászt készíteni, de 
mivel ez juhbélbe van töltve, nem volt olyan egy-
szerű a töltést megoldani. Most ráakadtam egy kis 
szerkentyűre a polcon, és – láss csodát! – működött. 
A pisztoly egy kekszkinyomó, – szerintem sok házta-
tárban megtalálható –  most hasznos lehet annak, aki 
rászánja magát.

Bajor kolbász: 1 kg apróra darált sertéshús (nálam sertés-
comb), 20 dkg darált szalonna, egy marék só (nekem erdélyi 
adalékmentes van), egy evőkanál morzsolt zsálya, 2 teáskanál 
kömény, 1 teáskanál majoranna, 1 kisebb fej fokhagyma 
reszelve, 1 cs. fehér bors

Elkészítése: Kezdtem a fűszerekkel, mivel a só elég 
nagyszemű, ezért a kávéőrlőbe raktam, hozzá a zsályát 
is, és nagyon alaposan megjárattam, ezután még egy 
szűrön is átszitáltam – erre azért van szükség, mert 
a zsálya elég nehezen morzsolható. Így viszont töké-
letes lett, ezután minden fűszert belekevertem,  aztán 
lehet tölteni.

Magyaros grill kolbász: Itt nemigen tudok arányokat írni, 
csak fekete bors, só, fokhagyma és piros paprika volt a fűsze-
re; ezt mindenki magának a szája íze szerint keverje.

Jó étvágyat kíván: Boros Vali

Házi  
madártej

http://borosvalikonyhaja.blogspot.com/
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A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

u A koronavírus-járvány a világ sok országában  
az egészségügyi rendszer összeomlását eredmé-
nyezte. Magyarországon sikerült a járvány terjedését  
lelassítani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi 
rendszert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy 
újabb járványhullám veszélye továbbra is fennáll.  

Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget 
mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg 
fennáll a járvány visszatérésének kockázata?

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2. KÉRDÉSE
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Túristvándinak, ennek a varázslatos Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei falunak a neve említésekor a legtöbb embernek Móricz 
Zsigmond jut eszébe, aki Életem regénye című művében úgy 
emlékszik a gyermekkorában itt töltött, rövid időre, hogy ez 
volt számára a „jellemformáló kohó”. Anyai nagybátyjánál, Pal-
lagi Lászlónál lakott egy ideig, amikor a tönkrement családnak 
Tiszacsécséről költöznie kellett.

Az Öreg-Túr partján fekvő település 
szeretettel ápolja Móricz emlékét, már 
csak azért is, mert kőhajtásra van in-
nen szülőfaluja, Tiszacsécse is, ahol az 
író gyerekkorának első éveit töltötte. 
Ez a hely volt számára a tündérsziget.
Túristvándiban azonban nem feltét-
len Móricz-emlékek nyomába ere-
dünk. Hiszen itt található az ipari 
műemlék, amely már a 18. században 
őrölte az ide behozott gabonát. A túr-
istvándi vízimalom helyén – a hagyo-
mány szerint – már a 13. században 
is állt malom. Ez a mostani Mária 
Terézia uralkodása idején épült. És 
a mai napig működőképes. Nehéz ezt 
elképzelni a mai kor emberének, aki 
annak biztos tudatában vásárol mo-
sógépet, hűtőt, hogy csoda lesz, ha 
még öt év múlva is használhatja.
Az Öreg-Túr partjára épült túristván-
di vízimalomhoz vezető utat elvéteni 
nem lehet, hiszen az út mentén ma-
lomkerékre emlékeztető virágtartók 
jelzik az irányt. A malomhoz érve 
hatalmas nyugalom telepszik a lel-

künkre. Mintha megállt volna az élet. 
Csak a víz csobogását hallani, és a fák 
leveleinek susogását. Emeljük tekin-
tetünket a magasba, a vízimalmot 
övező park a helyiek szerint 260 éves 
fájára. Nagy idők tanúja lehet a hatal-
mas, öreg platán. Ne hagyjuk ki: áll-
juk körbe, fogjuk meg egymás kezét, 
és öleljük át a törzsét!
A 18. század második felében épült 
vízimalom egyedülálló ipartörténeti 
műemlék. Közép-Európában is ritka-
ságnak számít. 1927-ben korszerűsí-
tették, majd a második világháború-
ban annyira megrongálódott, hogy félő 
volt, összedől. Sikerült azonban meg-
menteni. Az 1960-as és 70-es években, 
majd 1995–98-ban is felújították. Ere-
deti szépségében csodálhatjuk meg, 
a tetejére ismét zsindely került.
Lépjünk be a faajtón – mely a nap 
nagy részében nyitva áll –, és csodál-
juk meg az egykori mesterek mun-
káját, precizitását. Segítségünkre lesz 
ebben Pogány Károly, aki a ma-
lom minden egyes alkatrészéről akár 

Kiránduljunk! 
Túristvándi: 

vízimalom  
az Öreg-Túr 

partján
Csodás látvány  

és mennyei finomságok.
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órákat is tudna mesélni. Sokszor gondolják 
a látogatók, azért tud ennyit a malomról, 
mert biztosan molnár a szakmája. Eláruljuk: 
nem molnár, műszaki ember; a vízimalmot 
őrlésre már akkor sem használták, amikor 
ő született.
Élvezetes előadása, ízes beszéde azonban 
magával ragad, és még azt is érdekelni kez-
di a malom működése, akinek figyelmét az 
iskoláskori gyárlátogatások nem kötöttek 
le. Aztán, míg mindenki felkapaszkodik az 
emeletre, ahonnan közelebbről is megcso-

dálhatja a hengerszékeket, lehet elmélkedni 
azon is, vajon mi mindenről beszélgethet-
tek itt hajdan a gazdák, míg arra vártak, 
hogy a gabonaszemekből liszt vagy dara, 
derce legyen.
Aztán következik a csoda, amit már a ma-
lom melletti kis fahídról figyelhetünk meg: 
lassan, méltóságteljesen beindulnak a vízi- 
malom alulcsapós kerekei, majd a kellő 
fordulatszámot felvéve bizonyítják, hogy  
a 18. századi mesterek az akkori technikával 
még tudtak maradandót alkotni.

A malomhoz vezető keskeny járda mellett 
helyben termett gyümölcsökből készült 
lekvárokat is vásárolhatunk túristvándi asz-
szonyoktól, de szép kosarak közül is választ-
hatunk; ezeket Kárpátaljáról kerékpáron(!) 
hozzák magukkal a készítőik.
Ha pedig mennyei finomságra vágyunk, 
a szomszédos kempingben kóstoljuk meg 
a kenyérlángost. Akárhányszor is visszagon-
dolunk Túristvándira, a szánkban fogjuk 
érezni az ízét.

cservenyák katalin
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