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Cumifa került  
a ház udvarára
PUSZTAFÖLDVÁR A cumifa öt-
lete Csepelről érkezett a kis 
faluba. A művelődési ház ve-
zetője gyakorló nagymama-
ként úgy határozott, ha felál-
lítják a maguk cumifáját, ta-
lán tudnak segíteni az anyu-
káknak. A gyereknek magá-
nak kell lemondania a cu-
miról, és ha ezt látványo-
san teszi, reméljük, hatásos 
– tette hozzá az ötletgazda, 
Laduver Márta. Elmondta, 
a művelődési ház udvarára 
tavaly ültettek egy fát az Ül-
tess fát, olvass alatta! elne-
vezésű akcióban. Ezt most 
kinevezték cumifának.  Cs. I.

Országos szervezet 
tagja lesz a megye
BÉKÉSCSABA A Települési 
Önkormányzatok Országos 
Szövetségének (TÖOSZ) tag-
ja lesz március 1-jétől a me-
gyei önkormányzat – dön-
tött nemrég tartott ülésén 
a megyei közgyűlés. Elhang-
zott, miszerint az 1989-ben 
életre hívott szakmai és ér-
dekvédelmi szervezetben 
Hodálik Pál tanácsnok kép-
viseli majd a Békés Megyei 
Önkormányzatot. L. B.

Lemondott 
tiszteletdíjáról
BÉKÉSSZENTANDRÁS A képvi-
selő-testület hozzájárult az al-
polgármester kezdeményezé-
séhez, miszerint lemond tisz-
teletdíjáról. Dr. Lesfalvi Ba-
lázs Árpád felajánlásának kö-
szönhetően a Mozgáskorlá-
tozottak Szarvasi Egyesületé-
nek Békésszentandrási Cso-
portja, valamint a Területi Lö-
vész Klub egyenként 101 
ezer 344 forint támogatás-
ban részesült. B. A.

Harmincmilliós 
költségvetés
ÚJSZALONTA Rábólintott a 
képviselő-testület nemrég Új-
szalonta idei költségvetésé-
re, annak főösszegét 29,2 
millió forintban határozták 
meg. Jova Tibor, Békés me-
gye legkisebb, alig százlelkes 
településének polgármeste-
re elmondta, egyelőre nem 
gondolkodnak fejlesztések-
ben, szociálpolitikai juttatá-
sokra viszont a jelenlegi ter-
vek szerint 500 ezer forintot 
fordítanak. L. B.

HÍREK Tesztelték a csabait, 
Pallér mester nyert
A Magyar Gasztronómiai 
Egyesület (MGE) és a Bű-
vös Szakács Budapesten, 
a Gundel szakiskolában 
tartotta legújabb kolbász-
tesztjét a minap. Egy kate-
gória volt: a csabai. Ebből 
14 tétel került – csak sor-
számmal – a pontozók elé. 
A győztes Pallér Sándor 
újkígyósi hentesmesternek, 
a Csabai Kolbászklub tagjá-
nak terméke lett.

Nyemcsok László
laszlo.nyemcsok@mediaworks.hu

BUDAPEST Hégely Sándornak, 
a Csabai Kolbászfesztivál igaz-
gatójának, a Csabai Kolbász-
klub elnökének, valamint a 
környékbeli MGE-tagok ajánlá-
sának alapján adtak be kulárés 
vastagokat megyénkbeli kol-
bászkészítők a tesztre.

Molnár B. Tamás, a gaszt-
ronómiai egyesület elnöke el-
mondta, néhány ismert terme-
lő tavalyi tételei már elfogy-
tak, az új kulárés vastagkol-
bászok pedig még nincsenek 
kellően megérve. Így is jó és 
kimondottan jó kolbászok ér-
tek el dobogós helyezést. Csak 
azok a termékek szerepelhet-
tek az élmezőnyben, melyek 
legalább egy tesztelőtől első 
helyezést kaptak. Az elnök el-
mondta, a legjobbak tartják 
a minőséget, ugyanis az előző 
teszten is Pallér Sándor kolbá-
szát találták a legjobbnak a bí-
rálók. A békéscsabai Péli Ist-
ván és Juhász Ádám a korábbi 
kolbászfesztiválokon, illetves 
MGE-teszteken is eredménye-
sen szerepeltek készítménye-
ikkel, most is a legszűkebb él-
mezőnyben végeztek.

– Nem számítottam rá, 
hogy újra nyerek, ugyanis na-
gyon sokan készítenek a tér-
ségben csabai ízvilágú, kiváló 
kolbászt – hangsúlyozta Pal-
lér Sándor. A hentesmester fe-
leségével, Mónikával koráb-
ban elnyerte a HÍR-védjegyet 
újkígyósi házikolbászukkal. 
A Pallér Böllér csapat Sándor 
vezetésével Gyulán, Oroshá-
zán és Békéscsabán is arany-
érmes lett versenyműveivel, jó 
hírét vitték Újkígyósnak, ami-
ért elismerték őket.

És hogy mi a titka a kolbá-
szuknak? A mester szerint a jó 
alapanyag, a minőségi fűszer. 
Százszázalékos tisztaságú sót, 
aromatasakban lévő kömény-
magot, helyi házi paprikát és 
hosszú ideje a barátjától Makó-
ról beszerzett fokhagymát hasz-
nálnak. A tesztelők kiemelték, 
a Pallér-kolbász kóstolásakor a 
szájpadlást jóféle íz töltötte be, 
nem lógott ki a füstösség. Ele-
gáns, minimális a fokhagyma, 
jóízű paprika, eltalált kömény-
mennyiség jellemezte a termé-
ket. A só és a paprika mellett 

a jóféle, érett hús sajátos íze is 
elnyerte a tesztelők tetszését.

A rendezvényen szó esett 
arról is, hogy a kolbászműfaj 
a 19. században jelent meg Bé-
késcsabán és környékén (Új-
kígyós, Békés, Kétsoprony, 
Kondoros, Tótkomlós). Betele-
pült szlovákok kezdték gyár-
tani, de hamar beházasodott 
a  magyar fűszerpaprika is, 
így vált közös alkotássá a ké-
szítmény. A jó csabai fogyasz-
táskor szaftos, nem túl száraz, 
de nem is kenhető. Ezt az álla-
got általában 4-5 hónap alatt 

éri el, és akár 8-12 hónapig is 
érlelhető optimális körülmé-
nyek között.

A békéscsabai Péli Ist-
ván a  Nádas-csípőssel a har-
madik helyen végzett a ran-
gos mezőnyben. Vastagjával 
nyert már a Csabai Kolbász-
fesztivál szárazkolbászverse-
nyén, és egyéb díjakat is ki-
érdemelt portékájával. Ahogy 
mondta, bárhol tesztelik a leg-
jobb, megyénkben készült 
kolbászokat, az első helyeken 
ugyanazok szerepelnek, csak 
az érem színe változik.

Gyorsan pótolnia kellett a versenyre szánt darabot
Az eredmények felsorolásánál 
a békéscsaba-mezőmegyeri 
Sajben család ezüstérmes kol-
bászánál volt egy zárójeles 
megjegyzés: „Későbbi időpont-
ban lett összehasonlítva a leg-
jobb néggyel”. Minderről Saj-
ben Csaba – aki séfként már 
Budapest több nívós éttermé-
ben bizonyította szakmai tudá-
sát – elmondta, semmi bun-
da nem volt a dologban, csak 

a munkatársai félreértették az 
első kolbász leadását.
– Bárhol is dolgozom a főváros-
ban, az étlapon mindig szere-
pel csabai vastag- és sült kol-
bász, valamint cigányka is kel-
lő körítéssel kalácstól a házi 
vajig – ecsetelte Csaba. – Be-
vittem egy versenyre szánt kol-
bászt a munkahelyemre, mivel 
azonban siettem, csak annyit 
mondtam, hogy ez lesz kós-

tolásra. Félreértettek, és úgy, 
ahogy volt, meg is ették a kol-
légáim, amit megértek. Ezért 
hívott fel később Molnár B. Ta-
más, hogy a tesztelésre nem 
érkezett meg a versenymun-
kám. Szerencsére tudtam pó-
tolni, és nagyon örülök a csalá-
dommal együtt, hogy a munka-
társaim, az étterem vendégei 
mellett a pontozók is díjazták 
a kulárés csabait.

Pallér Sándor életében a család az első, munkájában a kolbász áll a fókuszban Beküldött felvétel

Félmillió 
euróból 
fejlesztenek 
a kórházban
GYULA Félmillió euróból fej-
lesztik a Békés Megyei Köz-
ponti Kórház egészségügyi 
eszközeit – jelentették be 
a  kórház igazgatási épületé-
nek aulájában csütörtökön. 
Mint kiderült, egy határon át-
nyúló román–magyar együtt-
működésről van szó, melyben 
a megyei mellett a nagyváradi 
kórház is részt vesz. A projekt 
célja orvostechnikai eszközök 
korszerűsítése a radiológia te-
rületén, amely így hozzájárul 
a kórismézések pontosságá-
hoz és hatékonyságához.

Dr. Szabó Ferenc, a Békés 
Megyei Központi Kórház or-
vos igazgatója elmondta, két, 
modern, digitális egészség-
ügyi berendezést szereznek 
be, egy átvilágító és egy felvé-
telező röntgengépet. Hozzátet-
te, a radiológiai rendszer hát-
terét is fejlesztik, bővítik, és 
tapasztalatszerzésre is lehe-
tőség lesz. A kórházak dolgo-
zói megismerik a két egész-
ségügyi intézmény működé-
sét, és elsajátíthatják egymás 
jó gyakorlatait. Mindezek mel-
lett távgyógyászati hálózatot 
is kiépítenek, mely a kórház 
különböző osztályai közt te-
szi egyszerűbbé a kapcsolat-
tartást; ezt egyébként Nagy-
váraddal is összekötik.

Nicolae Dance, a nagyvára-
di kórház gazdasági igazga-
tója úgy fogalmazott, örülnek 
az együttműködésnek, a fej-
lesztésnek, mert így a betegek 
ellátásának minősége javul-
hat. A tapasztalatszerzést, an-
nak pozitív hozadékait is ki-
emelte a román fél. A nagyvá-
radi kórház többek közt MR-
készüléket, ultrahanggépe-
ket, sebészeti laparoszkópos 
eszközt, valamint az inten-
zív osztályon használt esz-
közöket, monitorokat és 
lélegeztetőgépet szerez be, de 
a laboratóriumi minták szállí-
tását is modernizálják. A ter-
vezett fejlesztéseket a projekt 
kiírása alapján december vé-
géig kell megvalósítaniuk 
a partnereknek. A két fél ösz-
szesen közel hárommillió eu-
róból gazdálkodhat, ebből a 
megyei központi kórház része 
félmillió euró. B. O.

Lőkösházán egy család tagjait vették őrizetbe, Hunyán egy férfi kezére került bilincs

Nagyobb mennyiségű kábítószerrel buktak le
LŐKÖSHÁZA Kábítószerrel és új 
pszichoaktív anyaggal keres-
kedő családot fogtak el a Bé-
kés Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Felderítő Osztályának 
és Közterületi Támogató Al-
osztályának rendőrei kedden 
Lőkösházán – közölte a rend-
őrség. Kiderült, hogy egy férfi, 
a fia és a fiatalabbik férfi fele-
sége a gyanú szerint az elmúlt 
években többeknek adott el új 
pszichoaktív anyagot és mari-
huánát. Éppen a rendőri intéz-
kedés előtt távozott tőlük egy 
medgyesegyházi nő, akinél 
a nyomozók növényi törmelé-
ket, valószínűleg marihuánát 
találtak.

Mint a megyei rendőr-főka-
pitányság közleményéből meg-
tudtuk, a család házában, a hű-
tőszekrényben, egy kis mű-
anyag dobozban fehér por, egy 
műanyag edényben pedig ká-
bítószer gyanúját keltő növényi 
törmelék volt. Ezeket a nőnél ta-
lált anyaggal együtt a  rendőr-
ség lefoglalta, és a hatóanyag-
tartalmukat igazságügyi szak-
értővel vizsgáltatják meg. A két 
lőkösházi férfit és a szintén 
lőkösházi nőt a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság Felderí-
tő Osztálya kedden kábítószer-
kereskedelem bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja 
miatt őrizetbe vette. V. E. Új pszichoaktív anyagot is találtak Illusztráció: Shutterstock

Termesztette és fogyasztotta is 
a drogot a dorogi férfi Hunyán
HUNYA Egy hunyai házban kö-
zel száz tő, a gyanú szerint ká-
bítószert tartalmazó kendernö-
vényt és szárított növényi tör-
meléket foglaltak le a rend-
őrök – tájékoztatott tegna-
pi közleményében a megyei 
főkapitányság. Hozzátették, 
a férfit, aki a nyomozás eddi-
gi adatai szerint termesztette 
és fogyasztotta a növényeket, 
a rendőrség őrizetbe vette.
A részletekről megtudtuk, 
hogy a nyomozók az épületben 

házkutatást tartottak, és 98 tő 
kendert találtak. Az élő tövek 
mellett szárított növényi tör-
meléket is lefoglaltak a rend-
őrök. A Szarvasi Rendőrkapi-
tányság nyomozói a 36 éves 
dorogi férfit kábítószer birtok-
lása bűntett elkövetésével gya-
núsítják, és őrizetbe vették. 
A lefoglalt kendernövények és 
szárított növényi törmelékek 
hatóanyag-tartalmát a rend-
őrség igazságügyi szakértővel 
vizsgáltatja meg. P. G.

Látogasson el hírportálunkra!


