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ÁLLÁS

Ajánlom 20

Fontos motiválni a tehetségeket, hogy végül itthon
maradjanak - ezzel a gondolattal nyitotta meg Szabó
Gábor rektor az SZTE Tehetségpont díjátadóját
pénteken.
Idén a Szegedi Tudományegyetem 200 – a tudományok, a művészetek vagy a
sport területén – tehetséges, kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóját
ismerték el ösztöndíjakkal. Összesen közel 10 millió forint támogatást kaptak a
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/ketszaz_tehetseget_tamogattak/2476203/

INGATLAN

Népszerű

Ön tudja, miért
szerencsétlen nap a
péntek 13? 11 év, és
talán mind
meghalunk!

Hurokkal öl őzeket
egy ismeretlen
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legkiválóbbak a Tehetségponttól a város, illetve több regionális vállalkozás
segítségével. Lapunk főszerkesztő-helyettese, Szögi Andrea (képünkön
középen) például a Prezentációs technikák nevű verseny győzteseinek gratulált
a rektori hivatalban Járai Zsigmond volt jegybankelnök és a Tehetségpont
munkatársa, Csikós Tímea társaságában.
Gazdára találtak olyan elismerések is, mint a Kiválósági listák fokozatai, a Só ösztöndíjak vagy a hátrányos helyzetű, roma, illetve a fogyatékossággal élő
egyetemisták ösztöndíjai. A díjátadón részt vett Lékó Péter sakknagymester is,
aki többedmagával a díjakról döntő Szegedi Tehetséggondozó Tanács
munkájában is részt vesz a tanács és az SZTE Tehetségpont vezetője, Badó
Attila jogászprofesszor mellett.
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Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!
Lájkolom és követem a Delmagyar.hu-t

Megosztom a cikket a Facebookon

Olvasta már?

"Legbelül érzem, hogy apu életben van"
- megszólalt az eltűnt
mosonmagyaróvári fér családja

Szolgáltatások

ELADÓ

Szeged

Báró mentette meg a
töltésoldalban fekvő
eszméletlen fér t
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Széles kerti bútor kínálat a
Praktikerben!

KIADÓ

Hódmezővásárhely

Választási kampányra is
ment az eltűnt K´Artpénzekből? - 72 órás...
Felsőváros, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 50 m2,
20.993.000 Ft
Részletek »

Szeged Belváros,
Szeged, ingatlan,
eladó, lakás, 73 m2,
36.450.000 Ft
Részletek »
Még több ingatlan »

Hódmezővásárhely

Kilencen távoznak a
vásárhelyi polgármesteri
hivatalból

Székelyföld

Elvetette a román
képviselőház a
Székelyföldnek autonómiát
előirá...

extrém sport

Székács Ádám bajnoki övet
nyert a WFC szervezetnél

Déliapró
Autó, Használt autó
Albérlet, Lakás, Családi ház
Számítástechnika, Mobil
Háztartási gépek
Mezőgazdasági gépek, Szerszámok
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Állat, növény
Utazás, üdülés
Társkeresés
Még több apróhirdetés »
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A címoldal témái
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