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Aki kapcsolódni szeretne az Egyetemi Tavaszhoz,
március 14-én 16 óráig jelentkezhet a
tajti.gabriella@rekt.szte.hu címen. A jelentkezéshez fel
kell tüntetni a program pontos helyszínét, időpontot és
a felelős szervezőt.

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája már 15. alkalommal rendezi
meg az Egyetemi Tavaszt – a programsorozat április 11-én kezdődik. A város
jelentős kulturális eseményeit szeretné összefogni a rendezvénysorozat, ezért
aki kapcsolódni szeretne az Egyetemi Tavaszhoz, március 14-én 16 óráig
jelentkezhet a tajti.gabriella@rekt.szte.hu címen. A jelentkezéshez fel kell
tüntetni a pontos helyszínt, időpontot és a felelős szervezőt. 
 
Újraindítják a népszerű Vers Délben sorozatot is: az Egyetemi Tavasz ideje alatt
minden hétköznap délben egy egyetemi polgár (hallgató, oktató, dolgozó) vagy
szegedi lakos elmondhatja, felolvashatja, előadhatja egyik kedves versét az
SZTE rektori épülete előtt. 
 
Az egyetemi fotópályázatra március 19-éig, a vers- és prózamondó versenyre,
a vers- és színikritika-író pályázatra március 29-éig jelentkezhetnek a nappali
tagozatos hallgatók; az egyetemi drámapályázatra pedig szeptember 7-éig
adhatják be munkáikat. 
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SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 0

Kockahasgép
ajándék digitális
számlálóval

39 990 Ft
9 990 Ft

MÖLLER 108
darabos racsnis
szerszámkészlet

27 990 Ft
8 490 Ft
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Népszerű

Könnyed szegedi
győzelem a Vác
otthonában

Szülj, ne halogass! -
szlogenekkel
ösztönzik a
gyermekvállalást

Azért vették meg a
düledező tanyát,
mert csak erre volt
pénzük -
építőanyagot
kérnek, hogy
lehessen saját
otthonuk

Mutassuk,
hogy szeretünk!

Sass Dani, egy
mindig pörgős
gasztroarc

Százmillió forinttal
segítik a fóliában
termelő
viharkárosultakat

eredeti Amnesia
felső S-M ÚJ***

42-44-es PAPAYA
egész ruha

NKD BERTI
csodaszép kislány

5 990 Ft  

2 000 Ft  

91 Ft  
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