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Só -ösztöndíjakat adtak át tehetséges
egyetemistáknak - galériával!
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Ajánlom 49

A Só alapítvány 15. alkalommal osztotta ki ösztöndíjait,
amelyet a kiemelkedő tudományos és tanulmányi
teljesítményéért 12 tehetséges egyetemista kapott közel
másfél millió forint értékben. A díjátadóra meghívták
Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművészt is.

Népszerű

A natúr fa
kapta a főszerepet
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Ne lepődjön meg, ha
kap egy értesítést a
Facebooktól
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A Só -ösztöndíjra idén 83 hallgató nyújtotta be pályázatát. Közülük
választotta ki az alapítvány kuratóriuma azt a 12 díjazottat, akik tegnap közel
másfél millió forint összértékben vehettek át elismerést. Hagyomány, hogy az
ösztöndíjak átadásában a magyar kulturális élet nemzetközileg elismert
személyisége is részt vesz. Idén Melocco Miklós Kossuth-, Munkácsy-, valamint
Prima Primissima-díjas szobrászművész. Rajta kívül Szabó Gábor, a Szegedi
Tudományegyetem rektora, valamint a Só alapítvány kuratóriumának vezetői
és támogatói adtak át díjakat. Köztük volt lapunk főmunkatársa, Bakos András
is.

ebben a kis galériás
lakásban - fotók
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Partnereinktől

Az elismeréseket a József Attila Tanulmányi és Információs Központban a
természettudományi és informatikai kar diplomaosztóján vették át a
kiemelkedő tehetségű diákok. Szeredi Ivett Dorina biológushallgató 100 ezer
forintos ösztöndíjat kapott a perifériás idegsérülések kutatásáért. A
pénzjutalomról szóló oklevél és az emlékplakett mellett ő vihette haza az
alapítvány vándorserlegét is. A biológia doktori iskola kategóriájában az
elismerést a vér-agy gát felépítésével foglalkozó Nyúl-Tóth Ádámnak, az
általános orvostudományi kar másodéves PhD-hallgatójának ítélte a
kuratórium.
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Hét kutya túl sok egy lakásban
Sopronban
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Szeged Belváros,
Szeged, ingatlan,
eladó, lakás, 34 m2,
15.500.000 Ft
Részletek »

Az alapítvány öt fődíjast jutalmazott, akik egyenként 200 ezer forint jutalmat
vettek át. Gehér-Herczegh Tünde vegyészhallgató az ionok di úzióját, Gubó
Richárd vegyészhallgató az alacsony hőmérsékletű szén-monoxid katalitikus
oxidációját vizsgálja. M. Tóth Orsolya orvostanhallgató az agyi vérkeringés,
Schuszter Tamás pénzügy szakos hallgató pedig az európai régiók
devizapiacainak kutatásáért kapott Só -ösztöndíjat. Szombati Julianna
zongoraművészt számos hazai és nemzetközi díja miatt jutalmazta a
kuratórium.

Klebelsberg-telep,
Szeged, ingatlan,
eladó, ház, 21 m2,
3.999.000 Ft
Részletek »
Még több ingatlan »

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

Rajtuk kívül még öt hallgató munkáját díjazták, akik nem a tegnapi ünnepségen
vették át a jutalmukat. 50 ezer forint juttatással járó Só -különdíjat kapott
Bordé Ádám biológushallgató, Iván Sára zeneszerző, Kovács Balázs
némettanár szakos hallgató, Mészáros János vegyészhallgató és Szili Petra
biológushallgató.
A Só alapítvány az év szponzorának, Juhászné Ábrahám Bettinának, a K&H
Bank Zrt. ókigazgatójának
is elismerést
nyújtott át.
Az alapítvány
médiadíját
24 ÓRA
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pedig Tanács István újságíró kapta.
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Mezőgazdasági gépek, Szerszámok
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