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! Ahogy minden év "szén, úgy idén
is megrendezi az IÖCS a Semmelwe-
is Egyetem hivatalos Gólyabálját,
melyre nagy szeretettel várunk Téged
is! Itt az ideje megint el"venni a báli ru-
hát, lányoknak a legcsinosabb kises-
télyit, fiúknak a legelegánsabb öltönyt,
átismételni a rég nem gyakorolt tánc-
lépéseket! A helyszín nem is lehetne
más, mint a Nagyvárad téri Elméleti
Tömb, az id"pont pedig október 22.,
ami azt jelenti, hogy utána három nap
áll majd rendelkezésre kipihenni a fá-
radalmakat. A rendezvény f"védnöke,
ahogy évr"l-évre, úgy idén is Prof. Dr.
Tulassay Tivadar Rektor Úr. Érde-
mes tehát már most bevésni a határ-
id"naplóba az id"pontot, nehogy le-
maradj az "sz legrangosabb hallgatói
eseményér"l!
Mit kell ehhez tenned? Megvásá-

rolni a belép"t a NET aulájában vagy
az ETK Vas utcai épületében október
8-a és 21-e, délel"tt 10 óra és délután
4 óra között. A jegyárak idén is hallga-
tóbarát árakon lettek megszabva, biz-
tosítva ezzel, hogy rendezvényünk Bu-
dapest legolcsóbb Gólyabáljai között
legyen számon tartva. Természetesen
szívesen várunk minden küls"st is az
eseményre, úgyhogy bátran hozd ma-
gaddal párodat, régi osztálytársaidat,
a barátokat, vagy akár a szomszédot!
Az els"éves hallgatók, vagyis a gó-

lyák számára 18 órakor kezd"dik a Bál
a zártkör# résszel, melyen részt vesz-
nek az Egyetem vezet" tisztségvisel"i.
A zártkör# rész alatt sor kerül a gólyák
nyitótáncaira, a bet#k saját táncaira,
az ünnepélyes pohárköszönt"re és
sok más érdekes programra, megle-
petésre.
A nagyközönség számára 20 óra-

kor nyitja kapuit a rendezvény, és nem
sokkal utána több helyszínen koncer-

tek és más programok kezd"dnek,
amelyek, mint oly régóta, idén is fel-
h"tlen szórakozást ígérnek. Az idei év-
ben különösen nagy hangsúlyt fektet-
tünk arra, hogy mindenki találjon a sa-
ját ízlésének megfelel" programot.
A nagyszínpadon rögtön kezdés-

ként az Irie Maffia hívja táncba a nagy-
érdem#t, majd részt vehetünk a leg-
zsiványabb együttes, a Kowalsky meg

a Vega rock-forradalmában, és fellép
az októberben friss albummal jelent-
kez" Jamie Winchester is. A forró latin
dallamok szerelmeseinek itt lesz a Cu-
ba Ritmo, a nosztalgikusoknak az év-
r"l-évre visszatér" Blokk, a filmzene-
rajongóknak pedig a Spencer Hill Ma-
gic Band, akik Bud Spencer és Teren-
ce Hill filmjeinek felejthetetlen slágere-
ivel derítenek minket jókedvre. A világ-

zenei vonalat idén a Club Era együttes
képviseli, és hallgathatunk elektro-
funkyt is a Silence Factory jóvoltából.
Bulizhatunk majd fergeteges
Rock’N’Roll-ra a Jerry Lee Lewis Me-
morial Band jóvoltából, akik a tavalyi
év talán legemlékezetesebb buliját
csapták a bálon, de nem maradunk
jazz zene nélkül sem, hiszen fellép
idén is a Mitrio Jazz, és visszaidézhet-
jük a nyár-diszkóhangulatát is a bala-
tonfüredi Sundance Park rezidens le-
mezlovasával, Dj Belóval. Egyszóval
mindenki énekel!
A korábbi évekhez hasonlóan a

Gólyabálon idén sem marad el Tom-
bola játékunk, melynek során a szel-
vények a jegyárusítással párhuzamo-
san vásárolhatók meg jelképes áron.
Az értékes nyeremények mellett más
okból is érdemes tombolajegyet vásá-
rolni, ugyanis a befolyt összeggel az I.
számú Gyermekgyógyászati Klinika
Trautsch András Olivér Alapítványát
támogatjuk
Az est az elmúlt évekhez hasonló-

an idén is dohányfüstmentes lesz, va-
gyis csak a kijelölt területeken lesz en-
gedélyezett a dohányzás, ügyelve az
épület, a ruhák és egészségünk vé-
delmére.
A Semmelweis Egyetem Gólyabál-

ja kétségtelenül az egyik legszínvona-
lasabb és legkeresettebb tagja az "szi
báloknak. Ha már évek óta vendégünk
vagy, akkor nagy örömmel várunk idén
is, ha pedig még sosem vettél részt a
rendezvényen, akkor épp itt az ideje!
Reméljük felkeltettük érdekl"désedet,
és vendégünkként köszönthetünk ok-
tóber 22-én a Nagyvárad Téri Elméle-
ti Tömbben!

A szervez!k

Kedves Semmelweis Egyetemi Hallgatók!

Szeretettel várunk!
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