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Az Egészséges Szegedért programmal egybekötött
rendezvényen ingyenes szűrővizsgálatokon és
tanácsadáson vehettek részt, persze, csak akkor, ha azt
a picik megengedték.
– Csak egy picit belenéz a doktor bácsi a szádba, és mehetünk is. Ha jó leszel,
kapsz színezőt és fogkrémet – így biztatta nyolcéves forma kis át egy apuka
vasárnap a Mosolypart gyermekfesztiválon az újszegedi Partfürdőn.
A napsütéses melegben mégsem az SZTE Fogorvosi Kar sátra volt a
legnépszerűbb. A kicsiket jobban vonzotta az ugrálóvár, a Peter és Pan Duo
zenés koncertje, vagy éppen a lovas kocsikázás.
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Mosoly parti a Partfürdőn. Fotó: Frank Yvette - GALÉRIA

Utógyereknappá változott a Partfürdő, ahol nemcsak játszani, hanem fürdeni
is lehetett. Utóbbi egyértelműnek tűnhet, de ne feledjük, a Tisza-parti
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medencék évekig üresen álltak, tavaly töltötték fel őket újra vízzel. A
szárazföldi és vízi programok nemcsak a piciket, hanem a szülőket is várták. Az
Egészséges Szegedért programmal egybekötött rendezvényen ingyenes
szűrővizsgálatokon és tanácsadáson vehettek részt, persze, csak akkor, ha azt
a picik megengedték.
Az egész napos dzsemboriba bekapcsolódott az Indiai Kulturális Fesztivál,
fellépett Debashish Ganguli szitárművész is.
Félmilliárdos adócsalás Győrben? 11
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Így töltsük le a Frappét!

Szeged Belváros,
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36.450.000 Ft
Részletek »
Még több ingatlan »

1. Androidos telefonunkon kattintsunk erre a címre.
2. IPhone telefonunkon kattintsunk ide.
3. Vagy pedig nyissuk meg az okostelefonon lévő Play Áruház vagy App
Store applikációt, és keressünk rá a Frappé névre!
4. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt, ott is megtaláljuk
a két áruház letöltési ikonját.

Déliapró
Autó, Használt autó
Albérlet, Lakás, Családi ház
Számítástechnika, Mobil
Háztartási gépek
Mezőgazdasági gépek, Szerszámok

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:
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A liget felújítása miatt új helyszínen ünneplik a munkát idén Szegeden
Bepasizott a SZIN-en a négyévesem
Az algásodás csak esztétikai probléma: a hét végére bezöldült a Partfürdő
úszómedencéje
Tizenöt év után újra feltöltötték a Partfürdő úszómedencéjét
Szeged világváros: holland nyugdíjasok parkoltak lengyelek mellé a Partfürdőn
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Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

Szegedi programok

Mosolyparttá vált a Partfürdő
Megosztom a cikket

2 megosztás

Hozzászólok a cikkhez

2 hozzászólás

Olvasta már?
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