
Kovács Csaba nyerte a szentesi csirkeszárnyevı-
versenyt - galériával 

Szentes - Húsz percig tartó szoros küzdelemben nyerte meg a csirkeszárnyevı-
versenyt a helybéli Kovács Csaba, az I. Szentesi Szárnyas Napokon. A versenyzı 
ráadásul otthon is ebédelt. 

Mindenki kemény küzdelemre számított, s nem is 
csalódott, hiszen a csütörtöktıl vasárnapig tartó I. 
Szentesi Szárnyas Napok egyik fı attrakciójának 
számító csirkeszárnyevı-verseny második felében 
gyöngyözni kezdett a versenyzık homloka. Ennek 
ellenére elszántan ragadták meg a következı szép 
nagydarab sült szárnyat, s folytatták az evést. Az 
asztalnál nem akármilyen indulóval kellett 
megmérkıznie Boda Ádámnak, Kovács Csabának és a 
közönség soraiból jelentkezı Bihari Istvánnak, hiszen 
Sinka Zsolt, többszörös világbajnok erıember ült a 
tányér mellé, hogy ebben a mőfajban is megpróbálja 
megismételni eredményeit. Ám míg az erıkifejtésben legyızhetetlennek bizonyult, a 
csirkeszárnyak most tíz perc után kifogtak rajta. Ekkor egy másik erıs embert, Tóth 
János is maga mellé invitált, ketten csipegették tovább a húsokat. A többi versenyzı 
azonban fej-fej mellett haladt, azaz evett, szépen akkurátusan rakva egyre nagyobb 
halomba az akkurátusan leszopogatott csontokat, a nagyszámú ámuló nézı szeme 
láttára. A véghajrában aztán a közönség két pártra szakadt, s a egyik része Kovács 
Csabát, míg a másik a vékony testalkatú Bihari Istvánt biztatta. Az utóbbi versenyzı 
elárulta, hogy testalkata ellenére nagyevı, csak levesként egy liternyit eszik meg. 
Viszont sosem hízott még meg. 
 

KOROM ANDRÁS - DÉLVILÁG NAPILAP

2011.08.20. 20:29

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
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A szárnyakkal küzdık idınként felhörpintettek egy-egy korty ásványvizet. Amikor 
letelt a húsz perc, a versenybírók: Bertók Róbert és Bocskai István megszámolták 
kinek hány szárny maradt a tányérra tett huszonnyolcból. Kiderült, hogy Bihari István 
összesen 20 szárnyat evett meg, míg Kovács Csaba (mindketten a Hungerit dogozói), 
20 és felet, így a küzdelmet, a vetélkedı elıtt odahaza megebédelt Kovács Csaba 
nyerte. Az eredményhirdetést követıen a második helyezett Bihari István még 
visszaült az asztalhoz, s békésen megette a tányérján maradt szárnyakat. Már csak 
úgy, versenyen kívül...  
 

A versenyzık: nagy volt a küzdelem. A szerzı felvétele (galéria)
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Sörkirályt is koronáztak 
 
Kánvási József, helybéli vezérszurkoló érdemelte ki a Szentes sörkirálya címet. A 
pénteki versenyen két korsó sört kellett minél gyorsabban meginniuk az indulóknak, 
akik a sörhasversenyen is domborítottak. A gyıztes nem csak kitüntetı címet kapott, 
de meg is koronázták.  
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Ez törént az NBIII-ban

A nyitóoldal témái 
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Nehéz, de mennyibe kerül az iskolatáska?
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Palócok, 
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Sokat halljuk 
mostanában: 
közösségi vásárlás. 
Mi is ez valójában? 
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