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Kigyulladt autó és
leszakadt faág adott
feladatot a
vásárhelyi
tűzoltóknak
Hétfőn hat műszaki mentéshez és
egy tűzoltáshoz riasztották a megye
lánglovagjait.

FRISS HÍREINK
09:50

3 pozitív dolog, amit a
meditáció okoz

09:43

Ma extrém UV-sugárzás
várható

09:36

Újszülött hármasikreknél
diagnosztizálták a
koronavírust

09:17

A Lánchíd kizárólag a
főváros tulajdona, a
felújítása is a Városháza
kötelezettsége

09:01

Kigyulladt autó és
leszakadt faág adott
feladatot a vásárhelyi
tűzoltóknak

08:54

Nyárfasarjak a jobb
hátvéd szerepében a
vásárhelyi játszótéren

08:44

84 ezer forint gyűlt össze
Bagi Mátyás
jótékonysági maratonján

08:39

Olvasói levél: nagyon
elhanyagolt a Damjanich
utcai műfüves focipálya!

08:29

Nap képe: Késő délutáni
szivárvány a zsinagóga
felett

08:15

Igény lehet a
távmunkára a
korlátozások feloldása
után is

Levendula és Rózsa Napokat tartanak június 27-én, és 28-án az SZTE botanikus kertjében. Az
SZTE Füvészkert és az SZTE NKI Kulturális Iroda közös rendezvénye színes kulturális
programokkal, koncertekkel, növénybemutatóval és kézműves vásárral várja az érdeklődőket.
A kétnapos rendezvényen színvonalas és érdekes programok sokaságával telik meg a Szegedi
Tudományegyetem Füvészkertje, a levendula és a rózsa jegyében.
A programkínálatban számos koncert, gyerekeknek szóló előadások, táncműhely és méhészeti
bemutató is szerepel. Az ismeretterjesztő előadásokon és bemutatókon bárki számára
megismerhetővé válnak a középkori gyógynövénykertek titkai, a méhészet rejtelmei, a rózsák
fajtái és jelképei, vagy a szappankészítés története, újra és újra visszatérve a hétvége
főszereplőihez, a levendulához és a rózsához.
Koncertet ad többek között a Terebes zenekar, a Benedek -testvérek, az Smyrna zenekar, a
Meszecsinka Duó és Tandi Flora énekesnő. A táncbemutatókról a Bánát Néptáncegyüttes és a
Cuháré Táncegyüttes gondoskodik, fellépnek a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészei, a
Népzenei Kamaraműhely és a Piarista Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. A legkisebbeknek
pedig a Grimm-Busz Színház és a Csiga Duó kínál gyermekműsorokat.
A részletes program és a jegyárak a VII. Szegedi Levendula és Rózsa Napok hivatalos honlapján
olvashatók.



részletes program:

Adatvédelem - Általános
Szerződési Feltételek
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SZERKESZTŐ AJÁNLJA
A megye
legújabb,
kutyabarát,
szabadtéri
terasza
Mindszenten! –
vár a BárKa!
Romantikus,
trópusi,
levendulás,
vagy mesebeli?
Varázsolja
szebbé
otthonát a
Bibe Flowerrel!
Márki-Zay
Péter: 138
lakást
kilakoltatásra
fogunk
javasolni
Üvöltözés és
ökölrázás a
Szent Antal
utcánál –
hogyan is kell
közlekedni?

LEGOLVASOTTABB A HÉTEN
A megye legújabb,
kutyabarát, szabadtéri
terasza Mindszenten! – vár
a BárKa!

Címkék: levendulanapok szeged | szte füvészkert

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Gyönyörű panoráma, kellemes
hangulat, pazar látvány, nom
italok és kézműves ételek,
naplemente és természetesen
számtalan rendezvény! Nem
disco,nem szórakozóhely, de nem
lesz hiány kiváló rendezvényekben
sem! Íme a részletek:

Forgalomból kivont autó
száguldozott Vásárhelyen



Több olvasónk jelezte, hogy óriási
sebességgel száguldozott kicsiny
utcákban egy autó - követték a
rendőrök.
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