Szentesi Művelődési Központ
6600, Szentes, Tóth József utca 10-14.
Megvalósult programok:
Szeptember 22-25-ig Leonardo da Vinci szerkezeteinek és képeinek kiállítása. Reggel 9-től
délután 17
óráig.
-Szeptember 25. Térfesztivál
Programok:
9 órától egészen estig gasztro és borudvar, ugráló vár, kézműves foglalkozás, arcfestés,
csillámtetoválás, gyermekjátékok.
14:30: Flashmob- villámcsődület Szentesen
15 óra : Térzene- Fúvószenekari találkozó: Szentes Város Fúvószenekara, Letenye Város
Fúvószenekara, Mórahalmi Fúvószenekar
17:20: Bor lovagrendi felvonulás a Kossuth utcán
17:30: A Szent Vince Borrend bor lovagrendi avató ünnepsége
18:00: Amerikai autók felvonulása a Városháza és a Gyermekkönyvtár előtt a
Fúvószenekarok és a Dalma Dance Mazsorett csoport közreműködésével
Szintén 18 órakor a Hangversenyközpontban volt Szakcsi Lakatos Béla szóló zongoraestje
18:30: Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncert
19:20: Dolce Dance csoport táncoktatással egybekötött bemutatója
20:00: Allstars Dance bemutató
20:30: Bikini nagykoncert
21:50: Phlox Tűzzsonglőr bemutató
22:25: Tér Party-A'La Carte Showband
Mindhárom program nagyon jól sikerült. A Térfesztivált minden évben megrendezzük.
Igyekszünk arra törekedni , hogy ne csak egy korosztálynak kedveskedjünk, hanem mindenki
találhasson neki tetsző programelemet.
Mindenféleképpen értékmegőrző és értékteremtő az, hogy a helyi vagy akár nem helyi
zenekarok, tánccsoportok megmutathatták magukat. A Szentesi Fúvószenekar sok városi
programon részt vesz és mindig megalapozzák a jó hangulatot. A különböző tánccsoportok
szintén állandó résztvevői a helyi programoknak.
Ezenkívül az is már hagyomány, hogy a Térfesztivál társprogramja a Bor és Pálinka Ünnep.
Az is mindenképpen értékmegőrző , hogy a Hangversenyközpontban Szakcsi Lakatos Béla
világhírű jazz-zongorista, a magyar jazzélet meghatározó alakja Kossuth- és Liszt-díjas,
érdemes művész lépett fel.
Újszerű program az amerikai autók felvonulása és a tűzzsonglőr bemutató volt, amik szintén
érdekes és látványos programok voltak.
Úgy vélem, hogy az összes programunk népszerű volt, csak más-más korosztálynak. A
Lenardo da Vinci kiállítást kb 200 vendég látogatta meg. A korosztály főleg a közép és
általános iskolások voltak, de voltak felnőttek is, illetve idősebbek is.
A Szakcsi Lakatos Béla koncertjén kb 100 fő volt. Ott főleg a felnőtt, idősebb korosztály vett
részt.
A Térfesztiválon azonban mindenféle korosztály részt vett, kicsiktől az idősekig. Ez a
programunk elég népszerű minden évben. Idén is kb 2000 fő volt. Helyi és környékbeli
vendégek is ellátogattak. Minden programelemünkön sokan voltak, mivel minden korosztály

talált magának megfelelőt. A legnépszerűbb program azonban az esti Bikini koncert volt,
amin főleg a felnőtt, idős korosztály vett részt.
Ez a programsorozat úgy vélem, hogy nagyon jól sikerült, mert változatos, érdekes volt.
1. kép : A Leonardo da Vinci kiállításon készült a kép szeptember 24-én. Készítette: Dobsa
Krisztina
2. kép: A Térfesztiválon készült a kép a Fúvósok felvonulásán szeptember 25-én. Készítette:
Dobsa Krisztina
3. kép: A Hangversenyközpontban készült a kép Szakcsi Lakatos Béla zongoraestjén
szeptember 25-én. Készítette: Vecseri Ferenc
4. kép: A Térfesztiválon készült a kép Kovácsovics Fruzsina koncertjén szeptember 25-én.
Készítette: Kárpáti Lajos- Szentesi Gyors-hangos hírújság
5. kép: A Térfesztiválon készült a kép a Bikini koncerten szeptember 25-én. Készítette:
Vidovics Ferenc-Szentesi Mozaik

