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Nézze meg az összegyetemi gólyabálról
készült videónkat!

F. SZALAI ANNA

2016.10.14. 05:34

Ajánlom 72

Az összegyetemi gólyabálon csütörtök éjjel még Szabó
Gábor rektor beszéde alatt is koncerthangulat
uralkodott, amely a bálkirály- és bálkirálynő-választás,
majd a Wellhello és a Fásy Mulató során csak
fokozódott.

Népszerű

Belvíz borítja Szeged
környékét, nézze
meg

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/nezze_meg_az_osszegyetemi_golyabalrol_keszult_videonkat/2493060/

NB III: Rácz Dezső
gólja döntött a HFCSZEOL rangadón
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Összegyetemi gólyabál Szegeden

madártávlatból! videó
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Kisalfold.hu ajánlja

– Gratulálok, önök egy jó egyetemet választottak! – köszöntötte Szabó Gábor
rektor az elsőéveseket csütörtök éjjel az összegyetemi gólyabálon. – Jómagam
pár évtizede megvettem itt egy árut, ami eddig bevált. Szerezzenek
ismereteket és gyönyörű éveket! Persze a jó emlékekhez emlékezni is tudni
kell – fűzte hozzá a hallgatók ovációjára.
Női kézilabda - Megsérült az Audi ETO
játékosa - Oftedalt ölben vitték le a
pályáról

Szolgáltatások

ELADÓ

KIADÓ

Felsőváros, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 55 m2,
11.990.000 Ft
Részletek »

Felsőváros, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 76 m2,
18.700.000 Ft
Részletek »
Még több ingatlan »

Megválasztották a gólyabál királyát és királynőjét. Fotó: Karnok Csaba - GALÉRIA

Déliapró
Autó, Használt autó

A sportcsarnokban rendezett gólyaköszöntő est egyik fénypontja a bálkirály és
bálkirálynő megválasztása volt. A koronát idén Andruskó Evelin, a
gazdaságtudományi kar hallgatója nyerte el, bálkirálynak Hegedűs Csaba
joghallgatót választották. A közönségdíjas királynő a jogi karon tanuló Lajkó
Fanni lett.

Albérlet, Lakás, Családi ház
Számítástechnika, Mobil
Háztartási gépek
Mezőgazdasági gépek, Szerszámok
Állat, növény
Utazás, üdülés

A rektor szavait igazolta a gólyabál programja: noha a felsőoktatás alapvetően
nem a szórakoztatóipar része, de megtanít lazítani is az egyetem. A
hangulatról elsőnek a Créme de la pop, majd a Wellhello gondoskodott. Fluor
Tomiékat követte a Fásy Mulató Fásy Ádámmal, LL Juniorral és a Groovehousezal. Az estét a báli zenekar koncertje zárta.

Társkeresés
Még több apróhirdetés »

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Állásbörze a szegedi egyetemen
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