
Szentesre jöttek a lecsóturisták 

Szentes - 203 bográcsban rotyogott a lecsó szombaton Szentesen. Aki eltévedt a 
Rákóczi utca füstjében, azt pálinkával igazították útba. Jövıre úszószemüveg 
lehet a kötelezı viselet. 

Az égiek is szeretik a lecsót. Más magyarázata nem 
lehet annak, hogy a péntek esti vihar megkímélte a 
szombati mulatságra szalonnasütéssel készülı szlovákiai 
és magyar szentesieket. Nem elírás: a felvidéki 
Bodrogszentesrıl, sıt Erdélybıl és a Vajdaságból is 
érkeztek vendégek a 8. lecsófesztiválra, amire végül 
több mint kétszáz csapat nevezett. Ráhangolásként a 
fúvószenekar előzte a felhıket a város fölül, a 
légimentıbázis helikoptere pedig tiszteletkört tett a 
fızık fölött. 
 
Sokan nem bírtak magukkal: már a 3 órai tőzgyújtás 
elıtt odapörköltek a bogrács alá, mintha gyorsasági verseny lenne az abálás. 
Bizonyára a bekapkodott kontyalávalók miatt volt akkora a sietség, különben 
igyekeztek volna rendesen megtámasztani az állványt, ami – akár a gazdája – idı 
elıtt összecsuklott. 
 
Mire rottyant a szaft, tojással, tarjával, harcsával, meg ki tudja még mivel 
megbolondított lecsók közül választhattak a lecsóturisták, akik tányérral, illetve 
ételhordóval felszerelkezve rótták a köröket a sorok között. Végigkóstolni ık sem 
bírták a repertoárt. A szervezık sem vállalkoztak ilyen feladatra, ezért inkább 
Fortunára bízták, ki kapja az arany fakanállal járó 30 ezer forintos fıdíjat. A 
szerencsés végül Farkas Krisztina lett. 
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– Arra ne menj – szólt a baráti jó tanács, amit késı délután egyre több felıl lehetett 
hallani. Aggodalomra az egyre fojtóbban kavargó füst, s a belıle hirtelen elıbukkanó 
pálinkakínálók adtak okot. Valaki fel is vetette: jövıre úszószemüveget kellene 
rendszeresíteni a résztvevık között, azzal ugyanis – amellett, hogy megóvná a szemet 
– könnyebben lehet a pohár fenekére nézni. A legtöbb lecsózót egyáltalán nem 
zavarták a fenti körülmények, még az sem szegte kedvüket, hogy a svéd Ibrahimovic 
éppen akkor szerzett gyıztes gólt a magyar labdarúgó-válogatott ellen, amikor 
fellıtték a tőzijáték elsı rakétáit.  

Friss virsli és jókedv – ez a finom lecsó titka. Fotó: Vidovics Ferenc (galéria)
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