
Hóember győjti a voksokat Szentesen 

Szentes - A Mi városunk akció keretében a szentesi önkormányzat idén is 
meghirdette a karácsonyi kirakat portál versenyt. Az üzleteknek nincs más 
dolguk, csupán ünnepi hangulatot varázsolni kirakatukba, a sorrendet a 
városlakók szavazatai döntik el. Voksolni december 19-éig lehet. 

Az elmúlt napokban karácsonyi ünneplıbe öltözött 
Szentes belvárosa: a lámpaoszlopokra, a tereket és az 
utakat szegélyezı fákra, illetve az épületekre színes 
égısorok kerültek. A fıtéren már felállították a város 
karácsonyfáját, amelyet az önkormányzat idén is 
lakossági felajánlás útján keresett. A Mi városunk 
elnevezéső akció keretében a Kurca-parti település 
ismét meghirdette a karácsonyi kirakat portál versenyt, 
amelyen valamennyi kereskedelmi, vendéglátó és 
szolgáltató létesítmény részt vehet – tudtuk meg a 
polgármesteri hivatalban. A tulajdonosoknak nem kell 
nevezniük, egy dolguk van csupán: ünnepi díszbe 
öltöztetni üzletüket, kirakatukat. A sorrend a lakosok szavazatai alapján alakul ki, a 
voksoláshoz szükséges kis cédulákat a boltok pultjain kell keresni. Ezen nemcsak a 
számunkra legjobban tetszı üzlet nevét és címét kell feltüntetnünk, hanem nevünket 
és címünket is. Az önkormányzat ugyanis a verseny dobogósai mellett három voksolót 
is megajándékoz, ıket sorsolás útján választják ki.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
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A legszebb kirakatú üzlet egyébként 80, a második 60, míg a harmadik 50 ezer 
forintos pénzjutalomban részesül. A népszerő versenyben tavaly 31 üzletre összesen 
5459 voks érkezett, melyeket a Kossuth téren felállított, fából készült hóember győjti 
ládájában. Legutóbb a fıutcai gyógynövény- és reformélelmiszer-üzlet kirakata 
bizonyult a legszebbnek, a második és a harmadik helyen pedig két virágbolt végzett. 
Szavazni december 19-éig lehet, az ünnepélyes eredményhirdetést még aznap, a 
képviselı-testület délután kezdıdı rendes ülése elıtt tartják. 
 
Karácsonyi vásár 
 
A szentesi Kossuth téren pénteken nyitja meg kapuit a város karácsonyi vására. Idén 6 
faházat állítanak fel, amelyekben kézmővesek és könyvárusok kínálják majd 
portékáikat, de forralt bort is lehet majd kapni. A vásár december 23-áig tart, 
ezalatt bizonyos napokon, de mindig délután 3 órától a város iskoláinak diákjai adnak 
elı színes mősorokat.  

December 19-éig győjti a szavazatokat a fıtéren álló hóember. 
Fotó: Tésik Attila

2. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2080616


