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Az egyetemi fotópályázat anyagából válogatott kiállítással nyílt meg az idei Egyetemi Tavasz programsorozata ma,
csütörtökön este a Rektori Hivatal Dugonics téri épületében. Öt hét alatt 80 helyszínen több mint 300 programra várják az
érdeklődőket.

Gellén Klára oktatási rektorhelyettes a mai megnyitón úgy fogalmazott, a fesztivál az idén is kiválóan szemlélteti a szegedi
egyetem sokszínűségét: a tudomány mellett ugyanis az intézmény elkötelezett a kulturális értékek iránt is.

– Kiemelt felelősségünk van a magyar kultúra megismertetésében, népszerűsítésében – mondta Gellén Klára, majd hozzá
tette: a József Attila születésnapját követő öt hétben 80 helyszínen több mint 300 programmal várják a szegedieket. A
programok nyitottak és többnyire ingyenesen látogathatók minden érdeklődő számára.

Az egyetem kulturális irodája által szervezett tavaszi fesztivál visszatérő és
közkedvelt programja, a Vers délben sorozat is ma indult.
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Az érdeklődők minden hétköznap egy-egy költeményt hallgathatnak meg a déli harangszó után az SZTE rektori épülete
előtt, a Szent-Györgyi szobornál.

A kulturális és sportesemények, kari napok, egyetemi színházi találkozó, tematikus séták, tudománynépszerűsítő
programok és konferenciák mellett idén sem hiányozhat a zene a programok közül.

A Fonó Klub Szeged vendége lesz a Meszecsinka zenekar, majd Kollár-Klemencz László, az egyetemen koncertezik az
ötvenéves Kaláka együttes, a Nemzetközi Gitárfesztivál keretében elismert sztárokat és fiatal tehetségeket hallhat a
közönség.

A rendezvénysorozat részeként április végén tartják a IV. Szegedi Egyetemi Színházi Találkozót. Ekkor nemcsak a hazai
egyetemi színjátszás javát láthatják a nézők, hanem szakmai beszélgetések, tréningek és koncertek részesei is lehetnek.

Idén is az Egyetemi Tavasz megnyitóján adták át a Kulturális Iroda által kiírt versenyek, pályázatok díjait.

A 16. Egyetemi Tavasz díjazottjai

Egyetemi fotópályázat

I. díj: Szigetvári László
II. díj: Csákány Lóránt
III. díj: Zahorán Adrienn Éva
III. díj: Kiss Blanka
Különdíj: Gáti Szabolcs

Egyetemi verspályázat

I. díj: Ferencz Hedvig
II. díj: Kolumbán Adrienn
III. díj: Domokos Márton
Különdíj: Verba Adrienn

Egyetemi vers- és prózamondó verseny

I. díj: Bellér Roland
II. díj: Kenyeres Erik László
III. díj: Piti Alexandra Nóra
Különdíj: Csenki Nikolett

Színikritika pályázat



2019. 04. 15. szeged.hu - Most már biztosan itt a tavasz: megkezdődött az egyetem kulturális fesztiválja

https://szeged.hu/hirek/28104/most-mar-biztosan-itt-a-tavasz-megkezdodott-az-egyetem-kulturalis-fesztivalja 4/13

I. díj: Tar Brigitta Zsanett
II. díj: Mohai Aletta

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!

Cimkék: Egyetemi Tavasz megnyitó programok SZTE
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