
232 csapat fızte a lecsót Szentesen 

Szentes - Minden eddiginél több csapat fızött lecsót a hétvégi szentesi 
fesztiválon, amely országos jelentıségő gasztronómiai ünneppé nıtte ki magát. A 
két nap alatt 15 ezren voltak kíváncsiak a rendezvényre, a testvérvárosokból és a 
Kárpát-medence minden tájáról érkeztek vendégek. 

A lecsófesztiválnak lassan szők lesz a Kála Áruház 
környéke, hiszen a tíz éve munkatársi napként induló 
rendezvény mára országos hírő gasztronómiai 
találkozóvá lényegült át Szentesen. A fızésre minden 
eddiginél több: 232 csapat regisztrált. Azt, hogy az 
esemény nemzetközivé nıtte ki magát, mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy Szentes lengyel 
testvérvárosából, Skierniewicébıl népes társaság 
érkezett a kertbarátok meghívására. „A gyújtóst mi 
adjuk!" – olvashattuk a fesztivál plakátján, és 
valóban: a szervezık a tőzgyújtáshoz a korábbi 
fesztiválok történetét összefoglaló Gyújtós címő 
újságot adták a látogatóknak. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  
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Délután jóval a fellépése elıtt a helyszínre ért a Szentesen született Szıke András 
humorista, aki a régi barátok unszolására a rendezvény logójával ellátott pólót is 
magára öltötte. Az alkalmi szakácsok döntı többsége hagyományos bográcsba tette a 
hozzávalókat, két különleges fızıedény azonban kitőnt a többi közül. Néhány 
fiatalember egy ezerliteres monstrummal küzdött. Elmondták: csak hagymából 60 
kilónyit dinszteltek, a paprika és paradicsom pedig ládaszámra magasodott a standjuk 
körül. A szomszédságukban hagyományos, mázas cserépedényekben fıtt a hivatásos 
búvárokból verbuválódott csapat lecsója. Ígéretéhez híven a fesztivál napjára 
megérkezett Afrikából a kerékpáros Baranyi Antal. Nem is jöhetett volna alkalmasabb 
idıben, hiszen a hogylétérıl úgy számolt be: éhes. 
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– A fesztivált ma már hazánk tíz legnagyobb gasztronómiai rendezvénye között tartják 
számon. Tekintettel arra, hogy a történelmi Magyarország minden szegletébıl jöttek 
résztvevık, azt is büszkén elmondhatjuk: akár Kárpát-medencei lecsófesztiválnak is 
nevezhetjük – hallottuk két mősorszám között Mészáros Zoltántól, a Hunor Coop Zrt. 
vezérigazgatójától. Este a színpadnál hatalmas tömeg várta Koós Jánost. A humoráról 
is ismert mővész elégedetten nézett végig a rajongótáboron.  
– Remélem, ha Aradszky jön, feleennyien lesznek! – mondta a mikrofonba. Ha a 
szentesieken múlik, a tréfás kívánság biztosan nem teljesül; egy év múlva talán még 
az ideinél is nagyobb tömeg szórakozik a Rákóczi utcában.  
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A rovat legfrissebb cikkei 

Sopron látképe - Exkluzív 
képriport a Tőztorony tetejérıl

Visszapillantó: Iskolakezdés Bükön, Ágfalvi ikerfesztivál

A Krím-félszigetrıl Sopronba - Modern színfolt a festészet 
palettáján

A nyitóoldal témái 

Kihasználatlanok a P+R parkolók 
Szegeden

Estére megérkezik a hidegfront! Felhıszakadás, jégesı 
várható

Csongrád megye és Szeged, ahogyan még nem láttuk

hirdetés    

Palócok, 
ıslábnyomok, 
pampuska… Kíváncsi 
többre is? 
Kattintson! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 
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