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SZERZŐ: Ács Helga
KÖZZÉTÉVE: 2019. május 30. csütörtök 14:22

KŐFALON TÚL, VÁSÁRHELY Vásárhelyi agrármérnök
mesterszakos tanuló is indul a Gazdász
Szépe Versenyen!

Idén negyedik alkalommal szervezi meg a Gazdász Szépe versenyt a Jóska Bátyám
agrárközösség. Az indulók között van Szilágyi Szabina, a Mezőgazdasági Kar agrármérnöki
mesterszakos hallgatója is, aki nemcsak imádja az állatokat, hanem számos szakmai
elismerést is magáénak tudhat.

„Igazi gazdászlány vagyok, most vagyok �atal, ezért jelentkeztem a versenyre” – kezdte Szabina.

A mesterszakos hallgató a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán szerezte januárban,
kiváló minősítésű Mezőgazdasági mérnöki alapfokú diplomáját. Emellett számos díjban,
elismerésben és ösztöndíjban is részesült alapszakos tanulmányai alatt.

Lengyelországban
jártak a Németh
László diákjai –
beszámoló az ő
szemszögükből
A Németh László Gimnázium,
Általános Iskolában a 2018/2019-es
tanévtől lehetőség van a
gyerekeknek a lengyel nyelv
tanulására. Szorgalmasan is
tanulják ezt a nagyon nehéz nyelvet
a diákok két kiváló tanárnő
segítségével délutánonként. A
tanórákon megismerkednek a
tanulók a lengyel kultúrával is.

10:40 Lengyelországban jártak
a Németh László diákjai
– beszámoló az ő
szemszögükből

10:21 Gyorsan árad a Tisza
Szegednél is

09:44 Grezsa István:
Határozott
meggyőződésem, hogy a
21. század a magyaroké
lesz!

09:30 A rendszerváltás előtti
Lengyelország tanúja jön
Szegedre

09:13 Trianon – sokkolták a
társadalmat az akkori
döntések, az ország
területének kétharmada
elveszett

09:03 Változik a
vonatközlekedés
pünkösdkor

08:55 Dunai hajóbaleset: a
Hartánál megtalált
férfiholttest egy dél-
koreaié

08:42 Ismét több mint 200
kormányhivatali
munkatárs jelentkezett
véradásra
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Tetszik 16 E
VÁSÁRHELY KÉK HÍREK KŐFALON TÚL SPORT PROGRAMOK BŰNÜGYEK SZEGED NAP KÉPE

    Erős felhőzet 20 C°hódmezővásárhely Lázár János hét arca márki-zay péter Időjárás Keresés 

 2019. június. 4., kedd, Bulcsú napja.
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„3 évig voltam részese az Új Nemzeti Kiválósági Programnak (ÚNKP), 2-szer nyertem el a Szeged
Városa ösztöndíjat, egyszer a Nemzeti Felsőoktatásit, Gazdászversenyen Kaposváron 2. helyezést
szereztünk csapatban a Prezentációs technikák versenyén, tavaly pedig az 1. helyen végeztünk.
Megkaptam a Discipulo Pro Universitate díjat is. Most keresztfélévben Vidékfejlesztési
agrármérnöki mesterképzésre járok Hódmezővásárhelyen” – mesélte Szabina, akit a
Mezőgazdasági Kar és Vásárhely légköréről is kérdeztük.

„Hódmezővásárhely egy igazi alföldi, szép, mezőgazdasági város, barátságos. Fagyizók, kávézók,
mozi… jól el lehet tölteni az időt! A fürdő is szép. Jó a Tanüzem, ami szintén nincs messze a
várostól. Kiváló volt a suli is, hasonló érdeklődési körű �atalokkal, kedves, segítőkész tanárokkal
ismerkedtem meg, egy igazi, családias környezet vett körül” – mondta.

Szeméthalom a
Hódtóban

08:14 Száz éve történt: román
megszállás
Hódmezővásárhelyen

Vásárhelyi
strandvezető:
„azt kell
adnunk, amit a
vendég
szeretne”

Tizenhat
éremmel
tértek haza
Olaszországból
a HSÚVC úszói

Gyászban és
nyomorban éli
mindennapjait
a vásárhelyi
Korsós
Istvánné

Világsztárok és
magyar
sportcsillagok
is
megfordultak
már a
vásárhelyi
teniszpálya
salakján
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LEGOLVASOTTABB A HÉTEN
Dunai hajóbaleset:
felszínre hoztak egy
holttestet

Felszínre hoztak egy holttestet a
szerdán elsüllyedt Hableány
mentési munkálatai közben -
közölte hétfő este a Terrorelhárítási
Központ (TEK) az MTI-vel.

Vásárhelyi értékek: a
Simon palota

A Deák és a Kinizsi sarkán álló szép
épületet mutatjuk ma.

Elhunyt Térey János

48 éves korában, hétfőn hajnalban,
tragikusan �atalon, hirtelen

egészségügyi probléma
következtében meghalt Térey János
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A fotóin csillogó szemei árulják el leginkább, mennyire is imádja az állatokat és a szakmáját.

Szilágyi Szabina vásárhelyi tanulmányai mellett jelenleg Orosházán lakik és állattenyésztéssel
foglalkozik.

következtében meghalt Térey János
költői, író, műfordító - adta közzé a
Litera. A hírt az Index kérdésére a
költő környezetéből többen is
megerősítették.

Kőszegről Gdanskba:
nemzetközi felkészülési
meccseken szerepel a
vásárhelyi Kovács Pál

Sűrű hónapja, hetei, napjai vannak
a Boxing Gym Vásárhely válogatott
ökölvívójának.

Vásárhely24
42 perce

A Kőfal és panelek között halmozta
csomó szemetet.

Vásárhely24
16 E kedTetszik az oldal

Adatvédelem - Általános
Szerződési Feltételek

http://www.vasarhely24.com/sport/koszegrol-gdanskba-nemzetkozi-felkeszulesi-meccseken-szerepel-a-vasarhelyi-kovacs-pal
https://www.facebook.com/Vasarhely24/?ref=nf&hc_ref=ARRwb5s6MNNcrz17OAAnazC5sVL7WpLuokq8B5eJxUOWgGqKkMndvs1GgJT8ijxUSdE
https://www.facebook.com/Vasarhely24/posts/1219957418173817
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vasarhely24.com%2Fmindennapi%2Fszemethalom-a-hodtoban&h=AT3u6GPZr6_fACb4hcUvoGMCIiI2unmjrGMPoiCk1BJk2fq_qx-WGYy_T9UzEhWtFuviA6YLA_rRPuWJuguHYImOo6-24TmLkPDepeh1MYuArU5dPfK19gp4AAWc--pwY5XqTTvZioWz
https://www.facebook.com/Vasarhely24/
https://www.facebook.com/Vasarhely24/
https://www.facebook.com/Vasarhely24/
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/


2019. 06. 04. Vásárhelyi agrármérnök mesterszakos tanuló is indul a Gazdász Szépe Versenyen! - Vásárhely24

www.vasarhely24.com/kofalon-tul/vasarhelyi-agrarmernok-mesterszakos-tanulo-is-indul-a-gazdasz-szepe-versenyen 4/7

A Gazdász Szépe Versenyen az első 3 helyezett jut tovább, a kép és a bemutatkozó szöveg alatt
lehet rá szavazni, a TETSZIK gombbal, amelyet IDE kattintva azonnal meg is tehetünk.
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