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Eltemették a telet a hétvégén Szentesen
MUNKATÁRSUNKTÓL
2009.03.02. 16:00

Szentes - Péntektıl vasárnap hajnali kakasszóig tartott Szentesen a nyolcadik
alkalommal megrendezett télbúcsúztató karnevál, amely ismét tömegeket
vonzott. A szlovén busók azonban hiába riogatták a telet, a meteorológusok
szerint egy ideig még szükség lesz a nagykabátra.
Hírlevél feliratkozás
A változékony idıjárás ellenére is felfokozott
érdeklıdés kísérte a szentesiek immár nyolcadik
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
télbúcsúztató karneválját, amelyre – az elızı évekhez
amelyben megerısítem a
hasonlóan – nemcsak a város apraja-nagyja volt
feliratkozást.
kíváncsi, de az ország más pontjairól is érkeztek
név
vendégek. A híres rendezvénysorozat pénteken a
karneváli idıszámítás kihirdetésével kezdıdött, amely
e-mail cím
a mulatozás végének a vasárnap hajnali elsı
OK
kakaskukorékolást jelölte meg. Azt is kidobolták, hogy
jelmez viselése mindenkinek kötelezı. Ezt megfogadva
Milyen a legutóbbi hírlevél?
sok Kurca-parti öltött magára különbözı maskarát, és
járta a város utcáit. Ugyanígy tett a városnézı kisvonat
is, amely fáradhatatlanul szállította a vidám karneváli népet. Szombat délután aztán
a sportcsarnok elıl megindult a télbúcsúztató sokadalom, hogy a Kurcához vonulva
elkergessék a hideget, a szürkeséget és a szomorúságot. A menet élén a macinak
öltözött Szirbik Imre polgármester haladt. Az ifjúsági parkban hatalmas máglyarakás
várta a karneválozókat, amelyet meggyújtva jelképesen elégették a telet.

– Ez az év egyik legnagyobb bulija, a világ összes kincséért sem hagynám ki – mondta
egy téltemetı.

Vidám sokaság állta körül a máglyát az ifjúsági parkban.
Fotó: Bíró Dániel

A többek között jelmezversenyekkel, kirakodóvásárral és „igazi szentesi
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fánkkóstolással" színesített télbúcsúztató karnevált gálamősor zárta a városi
sportcsarnokban. Fellépett a Desperado zenekar, majd a Megasztárból jól ismert
Fekete Dávid és Lakatos Krisztián is színpadra lépett, fergeteges hangulatú
koncertjüket lufiesı koronázta meg.
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