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Emlékeztető

Készült: A 2011. augusztus 27. napján, Buj Petőfi u. Sportpályán megrendezett EMVA
LEADER rendezvényről.

Buj község Önkormányzata 2009.11.16. napján, 2063932658 nyilvántartási számon,
.Lecsófesztivál határon innen és túl" elnevezéssel pályázott a 122/2009. (IX.l7.) FVM
rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a 1001680 azonosítószámú, Térségek
közötti és nemzetközi együttműködés jogcím keretében, a Térségek közötti és nemzetközi
rendezvénye, tanulmányutak támogatása a Tiszatér HACS területén célterületre.

A rendezvény megtartásának célja egy hagyományőrző gasztronómiai rendezvény
megszervezése volt. További célként szerepelt, hogy az eseményt hosszabb távon nemzetközi
szintüvé sikerüljön emelni, mind hatókör, mind látogatottság tekintetében, így a határon
átnyúló kapcsolatok kialakulásának intenzitása növekedhetne.
A rendezvény várható eredményei között szerepelt a hagyományőrzés, a közösségszervezés,
valamint a kistérségi kohézió erősítése. A Lecsófesztivál határon innen és túl elnevezés pedig,
arra utalt, hogy törekedünk a határon átnyúló kapcsolatok ápolására, újjak kialakítására.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága
2011. március 3, napján kelt, 231/1519/6/612009 számú határozatával 1.300.400,- Ft
támogatásban részesítette Buj község Önkormányzatát.

A fenti előzmények után került megrendezésre 2011. augusztus 27. napján, Buj község
sportpályáján (Buj, Petőfi u.) a IX. Buji Lecsófőző Verseny és Falun ap.

A program 6 órakor a község utcáin zenés ébresztővel indult, majd 8 órától három helyszínen
a helyi általános iskola művészeti tagozatának diákjai néptáncot adtak elő. A program 10
órakor a sportpályán folytatódott a megnyitóval, majd a főzőversenyt indító ünnepélyes
tűzgyújtással, Ezt követően a Gávavencsellői Mazsorettek, majd a buji óvodások és iskolások
adták elő műsorukat. 12, órától ló ebédhez szólt a nóta. Fél kettőtől folyamatosan követték
egymást a különböző stílusú műsorok, melyek különböző célcsoportok szórakozását
szolgálták: hortobágyi csikó sok lovasbemutatója, Szalonka citerazenekar előadása, a buji
Napfény Nyugdíjas Egyesület műsora. Ebben a műsorblokkban mutatkozott be a szlovákiai
Szentmária település Gyöngyvirág népdalkórusa. 16 órakor került sor a ll-es rúgó verseny
mindkét kategóriájának (gyermek, felnőtt), valamint a főzőverseny eredményhirdetésére. Fél
ötkor lépett a színpadra a nap egyik sztárvendége, az Irigy Hónaljmirigy. Ezt követően
hastáncosok szórakoztatták az ekkor már igen szép számú közönséget
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A kéki Nefelejcs Felnőtt Néptáncegyesület fergeteges műsora után a Nyíregyházi Modellező
Egyesület tartott rádió távirányítású autó-, helikopter- és repülő modell bemutatót. 20 órakor
következett a nap másik sztárja, Vastag Tamás. A rendezvényt tűzijáték és pályabál zárta 23
órakor. A Falunapon Mini Vidámpark, vízifoci, csúszda, CSI-HU-HU sétavonat állt
elsősorban a gyerekek rendelkezésére. A felnőttek abazársoron, vendéglátós sátrakban
szórakozhattak. Egy sátorban tekinthették meg Béres Károly naív-festő alkotásait.

Mivel a 80-as, 90-es években Buj község a környék kiemelkedő paprika termelő helye volt,
2002-ben kézenfekvő megoldásként kínálkozott, hogy az akkor elterjedő falunapok között a
buji falunap erről a növényi kultúráról szóljon. Így került megrendezésre évről-évre, vált
hagyománnyá a Buji Lecsófőző Verseny. Ebbe a sorba illeszkedett, eredményét tekintve,
pedig kifejezetten erősítette annak hagyományőrző jellegét az idei rendezvény.
A már kilencedik alkalommal megrendezett főzőversenyen, melyen az általános lecsó mellett
számtalan változatát főzték ennek a hagyományos magyar ételnek: rakott, gombás, halas,
rizses, virslis, káposztás, tökös, sőt még kuszkuszos is. 47 sátorhelyen 36 csapat versengett.
Jöttek versenyző csapatok a környező településekről, Ibrányból, Tiszabercelről, Paszabról,
Nyíregyházáról, vagy a távolabbi Egerből, Budapestről, de volt versenyző Olaszországból is.
A határon túli magyarságot a szlovákiai Szentmária csapata képviselte. Az elmúlt években
megrendezett hasonló rendezvényekhez viszonyítva a nemzetközi jelleg egyértelműen
erősödött.
Kifejezetten a lecsófesztiválra alakult csapatok térnek vissza évről-évre hozzánk, remek
hangulatot teremtve saját, sőt más csapatok számára is. A hasonló rendezvények között az idei
Buji Lecsófőző Verseny a sok részvevő csapattal, a jelentős számú érdeklődővel, igazi
közösség formáló hatásúvá vált. Itt találkoztak, sőt egymás mellett, egymást segítve főztek a
buji Napfény Nyugdíjas Egyesület, a Tiszabereeli Nyugdíjas Egyesület, a szlovákiai
Szentmária Nyugdíjas Klubja, a nyíregyházi Júlia Baráti Kör, a Retró Motorosok, a buji
Polgárőr Egyesület, vagy a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai.

A rendezvény megszervezésében óriási segítséget jelentett a megnyert EMVA LEADER
pályázat. A pályázatnak köszönhetően a gyermekek egész nap ingyen hasznáihatták a
vízifocit, a légvárat, csúszdát, végezhettünk egészségügyi szűrővizsgálatot, díjazhattuk
értékes, hasznos tárgyakkal a főzőverseny helyezettjeit. Egy ilyen jellegű rendezvény
elképzelhetetlen megfelelő színvonalú technika, színpad, hangosítás nélkül. Ezeket az
eszközöket, valamint a fellépő művészeket szintén a pályázat keretéből tudtuk a IX. Buji
Lecsófőző Verseny és Falunapra szerződtetni.
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