
105 órán át sütik a palacsintát Derekegyházon - 
galériával 

Derekegyház - Kedd délelıtt 10 órától szombat este 7 óráig, éjjel-nappal, 
megállás nélkül sütik a palacsintát Derekegyházon. Ezzel új Guinness-rekordot 
akarnak felállítani az 1700 lelket számláló, Szentes melletti faluban. 

Derekegyház központjában, a fıutcán állították fel a 
sátrat, ahol szombat este 7 óráig sütik a palacsintát. 
Szabó István polgármester kedden délelıtt 10 órakor 
gyújtotta meg a tőzhely lángját. 
 
– Ez már az ötödik alkalom, hogy Derekegyházon a 
palacsinta körül forog a világ. Az eddigi rendezvények 
egy-egy napra koncentrálódtak: megsütöttük a 
legnagyobb tésztát, elkészítettük a leghosszabb 
palacsintakígyót, de idén valami mást akartunk. 100 
órásra terveztük a rendezvényt, ám a hitelesítı csak 
szombat este ér ide, így 5 órával tovább sütünk – 
mondta a polgármester. 
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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: 4Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2228901



 
A pontos kezdést Sebestyén István, a magyarországi rekordok regisztrátora kísérte 
figyelemmel. Elsıként az ötletgazda, Sárai Zsolt és felesége állt a tőzhely mellé. 
 

Éjjel-nappal sütik a palacsintát Derekegyházon -�ezzel új Guinness-rekordot akarnak felállítani. A szerzı 
felvétele (galéria)
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– Hagyományt szerettünk volna teremteni, a 
palacsintát pedig azért választottuk, mert mindenki 
szereti. Ilyen nagyszabású rendezvényt nem lehetne 
önkéntesek nélkül megvalósítani – mondta Sárai 
Zsolt. – Sok támogatást kaptunk: van, aki pénzzel, 
más alapanyaggal segített. Éjjel-nappal megállás 
nélkül sütünk kétórás váltásban. Talán 50-en 
iratkoztak fel, de ennél természetesen sokkal 
többen szorgoskodnak majd itt péntekig, hiszen 
többen magukkal hozzák a családtagjaikat, a 
barátaikat. Késıbb még további tőzhelyeket is 
beüzemelünk. Az alapanyagok mennyiségét csak 
becsülni lehet. Úgy gondolom, 150 kiló lisztre, 
ugyanennyi liter tejre és szódavízre, illetve talán 
500 tojásra lesz szükségünk. Ennyi hozzávalóból akár 
20 ezer palacsinta is kisül péntek estig. A 
kihelyezett becsületkasszába mindenki belátása 
szerint tehet pénzt, amibıl játékokat veszünk az óvodánknak – hangsúlyozta Sárai 
Zsolt. 
 
Magunk is meggyızıdtünk arról, hogy ízletes a derekegyháziak palacsintája. A 
rekordkísérletre kitőnı helyet választottak: lépten-nyomon fékeztek az autók 
fıutcán, a sátor elıtt. Két férfitıl megtudtuk, hogy csak átutazóban vannak 
Derekegyházon. Megkóstolták a lekváros, kakakós és csokikrémes palacsintát, ami 
nagyon ízlett nekik. Azt mondták, hogy ezzel letudták az ebédet. Gyermekük 

Megállás nélkül sütik a palacsintát Derekegyházon. A szerzı felvétele (galéria)

Horváth Charlie a 
sztárvendég 
 
Pénteken, szombaton és 
vasárnap változatos 
rendezvények várják a 
látogatókat a derekegyházi 
falunapon, amelynek Horváth 
Charlie a sztárvendége, aki 
szombat este fél 9-tıl ad 
koncertet. Szombat délután 
fellépnek litván, orosz, török és 
román néptáncosok, este 10 
órától tőzijátékot rendeznek. 
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szemfülességének köszönhette egy család, hogy nem maradt le a finomságról: ı vette 
ugyanis észre a falu szélén a rendezvényt reklámozó szalmabábut. İk is palacsintát 
ebédeltek kedden.  

A rovat legfrissebb cikkei 

Gyerekek körében, zenélı 
szökıkúttal adták át a soproni 
Petıfi teret - galéria

Audi-alapkıletétel csütörtökön Orbán Viktorral

Nyerjen Elevennel! Itt a harmadik forduló kérdése!

A nyitóoldal témái 

Szakszervezeti tagságukról 
nyilatkoztatták az IH dolgozóit

Péntektıl eredeti útvonalon jár a 8-as troli

Baleset az aquaparkban - egy 9 éves gyerek került kórházba

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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