
Nemzetek randevúja Szentesen 

Szentes - Nyolc testvérvárosból mintegy 300 külföldi vendég érkezett a hétvégén 
Szentesre.  

A három nap hosszabb távú hozadéka: a kapcsolatok 
elmélyülése, egy aláírt szerzıdés és a ligetet 
gyarapító emlékfák. 
 
Az idıjárás is a kegyeibe fogadta a testvérvárosok 
hetedikszer megrendezett kulturális fesztiválját. Már 
a pénteki ráhangolódás is remekül sikerült: szerte a 
városban bemutatkoztak a résztvevık, ízelítıt adva 
hazájuk hangulatából. Este gálamősor szórakoztatta a 
közönséget a megyeházán. Szombaton írta alá 
Szentes, valamint a szerbiai Bácskatopolya, a 
romániai Újszentes, a lengyel Skierniewice és a 
német Sankt Augustin polgármestere azt az okiratot, amellyel – 5 ezer euró 
alaptıkével – létrehozták a gazdaságélénkítést szolgáló Starter alapítványt.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK
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A német város zenével is képviseltette magát, közös hangversenyt adott a helyi 
zeneiskola tanáraival. Az üdülıközpontban a messzirıl érkezett vendégek a 
gasztronómiai hagyományaikat mutatták be egymásnak. Tegnap a csaknem másfél 
évszázados Széchenyi-liget újabb értékekkel gyarapodott: a polgármesterek 
emlékfákat ültettek a fesztivál tiszteletére. A társadalmi szervezetek, klubok sem 
maradtak tétlenek, több színvonalas kísérırendezvényt hirdettek a városban.  
 

A szentesiek és a testvérvárosi delegációk népviseleteiket is bemutatták.  
Fotó: Králik Emese
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A Szentesi Vendégszeretet Egyesület ezúttal a református nagytemplom tornyába 
invitálta a nézelıdni vágyókat, a Tokácsli Galériában pedig a 16. Szentesi Aktfotó 
Biennálé díjait osztották ki. A Kossuth tér közel 50 vásározóval telt meg, kézmőves 
termékeket és hősítı ételt-italt kínáltak a fesztiváli forgatagban.  

A kézmőves termékek készítését is többen figyelték.  
Fotó: Králik Emese

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Szabics: újra gól, ezúttal fejesbıl 
- galéria, videó

Megvan, de nem kíváncsi családjára az eltőnt apa

Bőncselekmény lehet a sporthuliganizmus

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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