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SZERZŐ: Ács Helga
KÖZZÉTÉVE: 2019. november 07. csütörtök 16:28

EGÉSZSÉGÜGY, SZEGED Szeretetsüti jótékonysági
akció a szegedi REÖK cukrászdában

Már több, mint 1.000.000 Ft gyűlt össze a REÖK Kézműves Cukrászda jótékonysági
kezdeményezésén, melynek célja a SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek
Egészségügyi Központ megsegítése.

Az Államalapítás Ünnepén indított akció Karácsonyig tart, lényege, hogy az erre a célra
megkomponált “Szeretetsüti” (málnás – csokoládés mousse, Szó Gellért háromszoros Ország
Tortája győztes mestercukrász receptje alapján) eladásaiból származó bevétel 100%-át a klinika
alapítványa számára ajánlják fel.

A legjobbak között a
vásárhelyi
természetfotós
Győri Zoltánt idén is az ország
legjobb természetfotósai közé
választották meg, fotója a tájkép
kategóriában 3. helyezést ért el.
Interjúnk során további, többek
között Vásárhely közelében készült
képeket mutatott nekünk, illetve
Olvasóinknak.

12:32 A legjobbak között a
vásárhelyi
természetfotós

12:04 Szombaton leadhatja az
elektronikai
hulladékokat!

11:57 Vásárhely új képviselője
a fideszesekről: Csürhe,
rosszindulatú férgek
gyülevész hordája

11:48 Olvasói levél: Problémás
a parkolás a kórháznál

11:34 Pisztoly volt a
teherautóban

11:25 Két év alatt megújul az
ingatlan-nyilvántartás
rendszere

10:40 Elindult az európai
felsőoktatás megújítását
célzó nemzetközi
együttműködés

10:25 Harminckét illegális
migráns Bács-Kiskun
megyénél

10:08 Tutanhamon rejtélye és
kincsei: Megnyílt és várja
a látogatókat a
kiállítások királya

09:43 Sportélet a Szegedi
Ítélőtáblán – Dr. Joó
Attila tanácselnök
világbajnoki evezős
sikerei

FRISS HÍREINK

Adatvédelem - Általános
Szerződési Feltételek

Tetszik 16 E
VÁSÁRHELY KÉK HÍREK KŐFALON TÚL SPORT PROGRAMOK BŰNÜGYEK SZEGED NAP KÉPE

    Enyhe eső 11 C°hódmezővásárhely Lázár János hét arca márki-zay péter Időjárás Keresés 

 2019. november. 8., péntek, Zsombor napja.
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Az első 1.000.000 Ft átadására szervezett sajtótájékoztatón Mannah Reda és Rádai Edina
tulajdonosok kifejtették, személyes kötődés is motiválta őket az akció elkezdéséhez, szívügyük a
gyermekek gyógyulásának támogatása, személy szerint a családjuk is nagyon sokat köszönhet a
Gyermekklinikát képviselő Dr. Katona Márta gyermekkardiológusnak.
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KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

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

SZERKESZTŐ AJÁNLJA

LEGOLVASOTTABB A HÉTEN
Elképesztő! Leparkolt egy
autós egy vásárhelyi
kereszteződésben – VIDEÓ!

A Berkenye utca végén, szinte félig
a Klauzál utcán állt meg egy autós,
kiszállt és elsétált – a mögötte
érkező autós fedélzeti kamerája
felvette.

Motorost gázoltak
Vásárhelyen!

A Zrínyi utcán, a mentőállomásnál
ütött el egy személygépkocsi egy
motorost - olvasható a Főnix taxi
Facebook oldalán.

Lerobbant egy busz éjjel
Vásárhelyen

A Németh László utcán tart a
műszaki mentés.

Itt a TV2 anyaga a
vásárhelyi temetőről és
őzekről

Adatvédelem - Általános
Szerződési Feltételek
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