
Megdılt a rekord Derekegyházon 

Derekegyház - 12 ezer 542 normál mérető és 20 óriási palacsinta készült el 
szombat estig a derekegyházi rekordkísérletben. A hatalmas mennyiséghez 2000 
tojást, 3-400 kiló lisztet, 40 kiló cukrot, valamint összesen mintegy 800 liter tejet 
és szódavizet használtak fel. A munkában több százan vettek részt, úgy becsülik: 
félmillió forint győlt össze a becsületkasszában. 

Új magyarországi csúcsot állítottak fel abban a 
derekegyházi rekordkísérletben, amely kedden 
kezdıdött és szombat este ért véget. A 
végeredmény: közel 13 ezer palacsinta. 100 órásra 
tervezték a rekordkísérletet, végül azonban több, 
mint 105 órán át megállás nélkül sültek az ízletes 
tészták. Munkaerıben nem volt hiány: a szervezık 
szerint több százan vettek részt a 
kezdeményezésben. Kétóránként váltották egymást a 
fıutca mellé telepített tőzhelyeknél, amelyekbıl egy 
alkalommal hatot is számlálhatott az arra járó. 
 
- Egyszer sem állt halomban a kész tészta, éjszakai is folyamatosan jöttek, hogy 
megkóstolják a palacsintánkat. Hatalmas érdeklıdés övezte az elmúlt napokban a 
falut, még a NeoFm rádió is készített velünk telefonos interjút. Két idısebb, 
kecskeméti hölgy ide utazott, mert hallották, mi történik nálunk és a saját szemükkel 
szerették volna látni. Budapestrıl és még számos településrıl is jöttek kóstolni. – 
emlékezett vissza az egyik szervezı, Sárai Zsolt. Hozzátette: a becsületkasszában 
közel félmillió forint győlt össze, amely többszöröse annak, amire számítottak. 
 

KRÁLIK EMESE - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP

2011.07.10. 07:00

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 3Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2229561



 
Szombat este 7 órakor kellett volna véget vetni a csúcskísérletnek, azonban a 
tálakban még jócskán maradt alapanyag. Az elcsigázott, de még mindig rendkívül 
lelkes szakácsok ekkor úgy döntöttek: folytatják a munkát. Jól tették: az utolsó 
pillanatokban is hosszú sor állt a sátor elıtt. 
 
- A vasalót se mertük bedugni az elmúlt napokban, nehogy azon is kisüljön egy 
palacsinta – nevetett egy helybeli férfi. Nem sokkal késıbb a falunapi rendezvényekre 
felállított színpadon Sebestyén István, a magyarországi rekordok regisztrátora 
bejelentette: hazánkban új csúcs született a megszakítás nélküli csoportos 
palacsintasütés kategóriájában. Szabó István polgármester azt hangsúlyozta, hogy 
náluk mindig olyan rekord dıl meg, amelyhez az emberek összefogása kell. A 
derekegyháziak már most a következı akción törik a fejüket. Úgy tervezik, jövıre egy 
álló héten át izzanak a serpenyık. 

Kapcsolódó cikkek 

105 órán át sütik a palacsintát Derekegyházon - galériával 

A nagy derekegyházi palacsintázás. A szerzı felvétele (galéria)

A rovat legfrissebb cikkei 

Harangot szenteltek a balfi 
fürdıkápolnában

Fertı-party - Magna Cum Laude a második napon

A nyitóoldal témái 

Elhunyt Körtvélyessy Péter, a 
Szeged Beton elnöke

Lábon álló gabona gyulladt ki Kübekháza térségében - fotók

Egy trónörökös, aki európai politikussá nemesedett
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39,1 fok - július 10. új melegrekordja

hirdetés    

Utasbiztosítás 20% 
kedvezménnyel! 
Akár az utolsó 
pillanatban is! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fokhagyma 
vetımag 
rendelhetı. Magas 
hozam - gazdaságos 
termelés! 
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