
 

III. LecsóFeszt 

                                                 

Felhívás főzőversenyre 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata főzőversenyt hirdet – Taktaharkány első írásos 

emlékének 800. évfordulója alkalmából megrendezett – III. LecsóFeszt keretein belül. 

A főzőverseny ideje: 2019. augusztus 31. (szombat)  

Helyszín: Sportpálya (Taktaharkány, Sport u. 1.)  

 

A nevezés módja: 

Nevezni 4 fős csapattal lehet, előzetes jelentkezés alapján 2019. augusztus 25-ig. 

A jelentkezési lap https://www.facebook.com/taktaharkany oldalról letölthető, vagy 

személyesen igényelhető a taktaharkányi Művelődési Házban, vagy a Polgármesteri 

Hivatalban. (A kitöltött igénylőlap ugyanitt adható le!) 

Elektronikusan a következő email címre küldhető: kultura.taktaharkany@gmail.com 

Nevezési díj nincs! 

A főzőversenyen lecsó, vagy lecsó alap felhasználásával készült ételeket kell főzni. 

A főzéshez a paprikát, paradicsomot, hagymát a szervező biztosítja (60 fő részére).  

Egyéb alapanyagot a főzéshez a nevezők saját maguk biztosítják! 

A nevező csapatok vállalják, hogy a rendezvény végén maximum 30 db kostoló jeggyel 

elszámol a szervezőnek! 

 

Szervező biztosítja: 

- a lecsóhoz a zöldségeket (paprika, paradicsom, hagyma 60 fő részére) 

- kenyér (a kostóláshoz) 

- tányér, evőeszköz (kostóláshoz) 

- ásványvíz (a csapat részére) 

- főzőhely – pavilon 

- asztal + 2 pad 

 

 

https://www.facebook.com/taktaharkany
mailto:kultura.taktaharkany@gmail.com


Nevező biztosítja: 

- a pavilon díszítését 

- a főzéshez szükséges eszközöket (üst, gázpalack, edények…stb.) 

 

A főzés PB-gázzal történhet! 

 

Az elkészített ételeket szakértő zsűri értékel, és a legjobbak díjazásban részesülnek. 

Díjazás: 1. hely; 2. hely; 3. hely 

Különdíjak: 

- a legkreatívabb tálalás 

- a fesztivál legötletesebb pavilonja 

Minden résztvevő oklevélben, és tárgyjutalomban részesül! 

 

Tudnivalók a főzés napjára: 

- főzőhelyek elfoglalása 9:00 óra, a szervező által kijelölt pavilonban 

- az ételek elkészülési ideje – 13:00 óra (ekkor kell a szervezői sátorban leadni az 

elkészült ételeket) 

- a csapatok saját edényben, saját igény és ízlés szerint tálalnak 

- eredményhirdetés időpontja – 17:00 óra 

 

Nyersanyag átvételének időpontja:  

2019. augusztus 30. (péntek) 8:00 órától – 13:00 óráig a Művelődési Házban! 

 

A részvevő csapatok a jelentkezési lap aláírásával elfogadják a részvételi feltételeket és azoknak 

eleget tesznek, valamint vállalják, hogy biztosítják a vendégek számára a kóstolási lehetőséget 

maximum 30 főig! 

Részletes tájékoztatást: a 06-47/578-047-es vagy a 06-70/705-2409-es telefonszámon 

kérhetnek. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Taktaharkány, 2019. július 31.                                                             

 

 

 


