
Szárnyas fesztivált rendez Szentes 

Szentes - Szárnyasból készült ételekkel, szárnyasokhoz főzıdı játékokkal és más 
érdekességekkel várja a látogatókat augusztus végén az I. Szentesi Szárnyas 
Napok - hangzott el a rendezvényrıl csütörtökön tartott sajtótájékoztatón. 

A Csongrád megyei térség egyik nevezetessége a 
baromfi feldolgozás, a másik a zöldségtermesztés, és 
mivel az utóbbi kapcsán évek óta tartanak 
Lecsófesztivált, idén úgy döntött a dél-alföldi város, 
hogy az elıbbinek is jár a különleges figyelem - 
hangoztatta Bertók Róbert fıszervezı. 
 
Az augusztus 18. és 21. közötti rendezvénynek két fı 
iránya van. Az egyik a gasztronómia, a másik a 
szórakozás. 
 
A hatalmas ételkínálatban számtalan baromfiból 
készült ételt kóstolhatnak meg a vendégek. Ezek közt elsısorban a roston és nyárson 
sültek lesznek a dominánsak. Készülnek majd például grill csirkék, különféle 
főszerezéssel és elkészítési módban: bacon szalonnával, magyarosan, amerikai 
stílusban. 
 
A szórakozásban a kicsiktıl a felnıttekig mindenki részt vehet. A legkisebbeket 
például egy épített szárnyas farm várja majd. Itt megismerkedhetnek a baromfi udvar 
lakóival, a kiscsirkétıl a libákig, sıt az állatok simogathatóak is lesznek. Emellett 
mesefeldolgozások szórakoztatják majd a gyerekeket, természetesen témába 
illesztve, így megjelenik Ludas Matyi és A kiskakas gyémánt fél krajcárja is. 
 
A felnıttek benevezhetnek Sör kalandtúrára, melynek eredményeként megállapítják, 
hogy mely vendéglátóhely a legkiválóbb a városban. 
 
A programok között ezen kívül lesz horgászverseny, kutyabemutató, fogathajtás, és 
lovagi tábor is épül. A sportkedvelık megnézhetik a Felix Promotion boxolóinak 
ingyenesen látogatható profi gáláját is. 
 
A zenei repertoár is rendkívül színes, hiszen a sramlitól az ír kocsma zenéig, a dán és 
holland dallamokig valamint a country ritmusokig minden felcsendül majd. A 
rendezvény hivatalos személyszállító eszközei hintók és fogatok lesznek. 
 
Bertók Róbert elmondta: a www.szarnyasnapok.hu oldalra folyamatosan töltik fel a 
különbözı versenyek nevezései feltételeit, illetve a város még szabad szálláshelyeit 
is. A szervezık teljes teltházra számítanak.
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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31 kiállító a kézmővesízek elsı fesztiválján: csíramálé adta az ötletet 
Kézmőves Ízek Fesztiválja 
218 bográcsban fıtt Szentesen a lecsó 
Újra belecsapnak a szentesiek a lecsóba 
Palacsintarekordok Derekegyházon 

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

De, hol táborozzon a gyerek? 
Szeged, 2011., nyár, táborok

Bohócforradalom: majdnem 20 ezer visszavont szavazat

Naptej és esıkabát: e kettı kell a hétvégére

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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