
     Nyársapát Község Önkormányzata 
szeretettel várja Önt és családját  
     X. LECSÓFESZTIVÁLJÁN 

 2018. július 21-én 
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a Szarka-kúria parkjában. 
 

Lecsófesztivál programja: 
9.00  FŐZŐHELYEK ELFOGLALÁSA 

A versenyre 3-10 fős csapatok jelentkezését várjuk. Főzőhelyet, 1 asztalt, 2 sörpadot 
biztosítunk. Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet a helyszínen kell befizetni.  
Jelentkezni július 19-ig lehet a szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címen, vagy a 
06/70/430-4565-ös telefonon. 

    Gyermekprogramok: 
10-20 óráig Játékpark (légvár és euro bungee) 
11-16 óráig Kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetkó    

10.00  MEGNYITÓ, FŐZŐVERSENY INDÍTÁSA 
10.00  Pálinkakóstoló 
10 - 14.00  „LECSÓRÁDIÓ” interjúk Szatmári Gábor közreműködésével 
12 - 14.00  LECSÓK ZSŰRIZÉSE  

  A zsűri tagjai:  
Wéber Tamás mesterszakács, Kiskakas Vendéglő konyhafőnöke 
Katona Lajos Kiskakas Vendéglő üzletvezetője 
Perna Pál a GKRTE elnöke, Malackert Vendéglő tulajdonosa    
Perna Miklós nemzetközi mester-diplomás barista 

                   EBÉD   (Lecsójegy a főző csapatoknál vásárolható 400.- Ft-os áron) 
13.50  Óvoda KRAJCÁR mazsorett csoportja műsora 
14.00  RELEVÉ tánccsoport műsora 
14.20  VERESEGYHÁZI NÉPDALKÖR és a FÉRFI KÓRUS műsora 
15.00  Köszöntőt mond:  DR. NAGY ISTV ÁN agrárminiszter  
15.00  LECSÓFŐZŐ VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE 

FÖLDI LÁSZLÓ országgyűlési képviselő közreműködésével 
16.00  NYÁRSAPÁTI NÉPDALKÖR műsora                                           
16.20  BIMBÓ BRIGITTA fellépése 
17.00  SRAMLI KINGS fellépése 
18.00  MULATÓS MENYECSKÉK fellépése  
19.00   a kisszínpadon NUSIKA énekel 
20.00  MÁTÉ PÉTER emlékkoncert GALLUSZ NIKOLETT, TABÁNI ISTVÁN és 

BOLYKI BALÁZS közreműködésével. A koncertet 10 tagú zenekar kíséri.  
21.30 – 02.00  UTCABÁL, disco Dj. BERÓ-val  

Kísérő rendezvény:  
8 órától: II. LECSÓ KUPA kispályás labdarúgás. Helyszín: Nyársapát sportpálya 

Jelentkezni július 15-ig a 06/30-532-4153, vagy a 06/20-479-1121 telefonon,  
illetve az adom9288@gmail.com vagy a dennis249@freemail.hu címen lehet. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!                                                                      
Kis Miklós polgármester 
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FELHÍVÁS, avagy 
 

CSAPJUNK ISMÉT A  LECSÓBA! 
 

Civil szervezetek, baráti társaságok, családok, munkahelyi közösségek figyelmébe! 
 

Elő a bográcsokkal és fakanalakkal! 
Most mindenki megmutathatja, hogy milyen az igazi lecsó. 
Az idei lesz a 10. LECSÓFŐZŐ VERSENY,  

melyre hívunk és várunk mindenkit  
2018. július 21-én szombaton 10 órától  
Nyársapátra, a Szarka-kúria udvarára. 

  

A versenyre 3-10 fős csapatok jelentkezését várjuk. 
Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet a helyszínen kell befizetni. 

Jelentkezni július 19-ig lehet, elsősorban e-mailben a szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címen, 
vagy a 06/70/430-4565-ös telefonon.  

 
Amit a szervezők biztosítanak: főzőhelyek, vízvételi lehetőség, csapatonként 1 asztal, 2 sörpad,  
jutalom a legjobbaknak, programok gyerekeknek és felnőtteknek, zene hajnalig. 
 
Amiről a csapatoknak gondoskodniuk kell: tűzrakáshoz, főzéshez  szükséges eszközök, alapanyagok 
(paprika, paradicsom stb.), tányér, evőeszköz, 1 adag lecsó kóstolásra a zsűrinek. 

A zsűri tagjai: 
Wéber Tamás mesterszakács, a ceglédi Kiskakas Vendéglő konyhafőnöke 
Katona Lajos a ceglédi Kiskakas Vendéglő üzletvezetője 
Perna Pál a GKRTE elnöke, a domonyvölgyi Malackert Vendéglő tulajdonosa, 
Perna Miklós nemzetközi mester diplomás barista. 
 
Jelentkezési feltételek:  
Minimum 5 kg paprikából kell lecsót készíteni.  

Szeretnénk megkérni a csapatokat, hogy ne csak saját részre főzzék a lecsót, hanem annyit 
készítsenek, hogy a tőlük „lecsójegyet vásárló” vendégeket is meg tudják kínálni, részükre műanyag 
evőeszközöket biztosítani. 
A csapatok csak a helyszínen készített lecsóval indulhatnak, a verseny 10 órakor kezdődik.  
Az ételek zsűrizése 12-14 óráig tart. 
 
Csak azon csapatokat tudjuk fogadni, akik a megadott határidőig jelentkezésüket e-mailen elküldték, vagy 
telefonon jelezték. A 2018. július 19-ig e-mailen jelentkezőknek visszaigazolást küldünk. 
 
A furfangos ötleteket, különleges öltözékeket külön díjazzuk. 
 

Remélem, ennyi elég volt, hogy MEGFŐZZ-ELEK, és immár 10. alkalommal  
 CSAPJUNK  A LECSÓBA! 

 
Mindenkinek jó szórakozást, sikeres lecsófőzést kívánok! 

                                          
 
                                                                                                       Kis Miklós   
                                                                                                                       polgármester                                         
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