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Olyan volt csütörtökön az IH nagyterme, mintha
bejelentették volna a nyolcadikosoknak, hogy elmarad
az ötödik órában a matek, amin dolgozatot írtak volna.

Féktelen volt a jókedv a csütörtökön indult Pályaválasztási napokon,
amelyen több mint ötven szakközépiskola és cég mutatkozott a megyéből, de
jelen volt egy standdal a Szegedi Tudományegyetem is. A Találd ki magad!
szlogennel meghirdetett eseményre özönlöttek a diákok, akik a szentesi
kertészeti iskolánál almát, a Hanságinál tésztát, a Krúdy standjánál apró
szendvicset kóstolhattak, de virtuálisan lefesthettek egy autókarosszériát a
Csonka iskola standjánál, de a legnagyobb sikerük a vásárhelyi egészségügyi
szakiskolásoknak volt, akik műsebet tettek azok kezére, arcára, akik ezt kérték.
Nagyon sokan kérték, ez volt a sláger!

Hirdetés

2018. 01. 16. kedd - Gusztáv
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 Még több cikk.

 

CÍMOLDAL  SZEGED HÍREI > PÁLYÁT ÉS MŰSEBET IS VÁLASZTOTTAK AZ IH-BAN - GALÉRIA

Pályát és műsebet is választottak az IH-ban -
galéria

    

hirdetés

HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 93

38-as_Csinos, Nőies
ruha!

1 201 Ft  

play station 3 PS3

5 100 Ft  

hirdetés

Népszerű

Kiállnak a dorozsmai
nagybani
megmaradásáért -
Javaslatokkal álltak
elő a kereskedők

Szexi a fakanál

Félárva az év első
Csongrád megyei
babája

Váczi Gergely:
Hatalmas a
híréhségem - interjú

Öt nappal korábbi
mészárlás adta az
ötletet, hogy
megölje volt
barátnőjét

Utak újulnak meg,
játszóterek
épülnek

I Mátyás dénár K-P
rozetta !!! 1 ft!! !

Molnár C Pál

Turul 1908/09
pecsételt teljes sor

2 400 Ft  

25 509 Ft  

284 Ft  
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24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN
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Pénteken az IH-ban, szombaton pedig az Agórában folytatódik a rendezvény,
amire érdemes ellátogatnia minden végzős általános és középiskolásnak.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

ÚtON: a hideg idő nem, a nagy forgalom okozhat gondot reggel Szegeden
Biciklist gázoltak halálra hajnalban a 47-esen
Picit csökkent a zaj Vajnáéknál
Még nem aggódnak a vízórák miatt a kiskertesek
Amatőr biliárdosok és dartsosok versenyeztek Szegeden - videó

Témák: Szeged

Pályát és műsebet is választottak az IH-ban. Fotó: Karnok Csaba - GALÉRIA

Okosóra
Kamerával
DZ09

19 990 Ft
3 490 Ft

Orion 3,5 kw-os
klíma - ingyen
beszereléssel

219 990 Ft
164 990 Ft

hirdetés

Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

 Pályát és műsebet is választottak az IH-ban - galéria

3 megosztás

 

0 hozzászólás

Megosztom a cikket Hozzászólok a cikkhez

Olvasta már?

hirdetés

Partnereinktől

SZAVAZZ AZ ELIXÍR HOTELRE,
ÉS NYERJ EGYHETES
ÁLOMNYARALÁST! 

hirdetés

Kisalfold.hu ajánlja

Igazoltatni akarták a belvárosban,
elhajtott a rendőrök elől a győri �atal -
fotók, videó!

bombariadó Szeged Hirdetés

I Mátyás dénár K-P
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