
218 bográcsban fıtt Szentesen a lecsó 

Szentes - Több mint 200 bográcsnak rottyantottak alá hétvégén a kilencedik 
szentesi lecsófesztiválon. A füst az esıt, a papramorgó meg a gondot őzte el, aki 
pedig a jövıbe szeretett volna látni kóstolás helyett, annak sorba kellett állnia. 

Tavaly még csak gyanítható volt, ám idén bizonyossá 
vált, hogy vagy szeretik az égiek a lecsót, vagy kiváló 
kapcsolatot ápolnak a szervezık a fentiekkel. Más 
magyarázatot nehéz találni arra, hogy a napok óta 
beígért esı miért adott épp annyi haladékot a 
kilencedik szentesi lecsófesztivál résztvevıinek, hogy 
kitörölhessék kiürült bográcsaikat. Az még talán 
elképzelhetı, hogy az elmúlt években hagyománnyá 
vált pénteki szertartás – mikor bemelegítésképpen 
szalonnasütésre hívják a szentesieket – füstölhette ki 
ideiglenesen az esıfelhıket a város fölül. A felvezetı 
estén 43 tőz lobban föl a Rákóczi utcán, ahol 
nemcsak bırkés disznózsírt húztak a nyársra, hanem rablóhús, steak és tárcsán 
mindenféle finomság sült egészen addig, amíg Roy és Ádám, valamint a Murphy Band 
rá nem kezdett a muzsikára.  
 
Szombaton több mint 200 kondérnak rottyantottak alá a fesztivál három utcájában. A 
füstölıbıl kiemelt kolbász érezheti úgy magát, mint akik csak nézelıdni, kóstolni 
jöttek, és körbejárták az asztaltársaságokat. İk szemüket dörzsölve figyelték, hogyan 
bírják a rutinos lecsófızık maró füst alatt végezni a dolgukat. Aki jobban a körmükre 
nézett, láthatta, sok csapatnál pálinkát használtak érzéstelítınek, és mivel 200 
tőzhely nem kevés, úgy fogyott a papramorgó győszőjével, mint hajógyárban a 
szegecsek. 
 
Nem meglepı módon az októberi önkormányzati választáson érdekelt 
jelölıszervezetek képviselı- és polgármesterjelöltjei is fakanalat ragadtak, de 
fıztjük így sem volt kampányíző. Korteskedés és vita helyett esélyeiket latolgatták, 
nem egy bogrács mellett pedig össze is melegedett néhány, egymást zrikáló aspiráns.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Lehet, hogy közülük néhányan felkeresték a parkerdei boszorkánykonyhát, ahol – ha 
nem is lecsóból, de kártyából – jósoltak a fesztivál népének. Amíg Böbe banya keverte 
a fıztöt, Tompa Natália elárulta lapunknak, hogy kolléganıjével közösösen ötlötték 
ki: maskarát húznak erre a napra, és egyik – a jövıt jól ismerı – munkatársnıjüket is 
bevonják a kóstolók csábításába. A Parkerdı Otthon közel 50 dolgozóval és lakóval 
települt ki a mulatságra. Rájuk is gondolhatott a szlovákiai Szentes község 
delegációja, mikor színültig rakta hagymával bográcsát, de hogy mit fıztek ki belıle, 
azt már nem vártuk meg. 
 
Annak viszont tanúi lehettünk, hogyan készül egy izomlecsó: a Szentesi Rögbi Club 
Törıcsik Sándor vezette különítménye nem pepecselt az alapanyagok darabolásával, 
inkább kézzel passzírozták a paradicsomot a kondérba. Sötétedés után megindult a 
tolongás a színpad felé, ahol Balázs Klári és Korda György volt a hangulatfelelıs. Mire 
fellıtték a tőzijáték elsı rakétáit, a jóllakott esıfelhık is rázendítettek. 
 
Ételturisták jöttek Nyugatról 
 
217 bográcsban és egy 500 literes óriáskondérban fıtt a lecsó Szentesen – tudtuk meg 
Mészáros Zoltántól, a fesztivált szervezı Hunor Coop Zrt. vezérigazgatójától. 
Felvidékrıl, Kárpátaljáról, Erdélybıl és Délvidékrıl is érkeztek csapatok a 
gasztronómiai gyülekezetre, aminek rendszeres látogatói vannak már Ausztriából, 
Németországból és Hollandiából. A nyugat-európai vendégek úgy idızítik nyári 

Több mint 200 bográcsnak rottyantottak alá hétvégén a 
kilencedik szentesi lecsófesztiválon. A szerzı felvétele
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szabadságukat, hogy ık is belecsaphassanak a lecsóba.  
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