Kedves volt Évfolyamtársam!
Értesítelek, hogy a SZOTE Általános Orvosi Karán 1972-ben végzett orvosok
45 éves évfolyamtalálkozóját 2017. június 10-én szombaton tartjuk Szegeden. A
találkozó szervezéséhez a Top Congress Kft. Kongresszus- és Rendezvényszervező
Irodát bíztuk meg (6725 Szeged, Pálfy u. 14. Fax: (62) 663-588 irodavezető: Nagy
Károly tel: 30-968-2725 e-mail: info@top-congress.hu ), mint korábban mindig.
A mellékelt jelentkezési lapon a szállás- és a programajánlatot találod. Úgy gondoltuk,
hogy az évfolyamgyűlés 14 órakor kezdődne a Szemészeti Klinika tantermében, előtte
welcome-büfé mellett tartanánk a gyülekezőt 13 órától. Az esti bankett-vacsorát (miután a régi
Hungáriát még mindig nem renoválták egészen…) ismét a Tisza-parti „új Hungária” új nevén
a NOVOTEL szállodában tartjuk és kísérő hozzátartozóidat is szeretettel várjuk.
A részvételi díj a szervezési és egyéb járulékos költségeket tartalmazza. Ezen összeget
igyekszünk minimalizálni, hogy ez senki számára ne legyen visszatartó erő. Ha valakinek ez
mégis nehézséget jelentene, akkor kérném jelezze felém - inkognito garantálásával segítséget szeretnénk nyújtani.
Ha évfolyamtársaink közül találkozol valakivel, kérdezd meg, hogy ő kapott-e
értesítést, s ha nem, tájékoztasd őt is. 5 évvel ezelőtt a társaságunk egy része adott meg e-mail
címet. Korrekciót meg csak néhányan. Sajnos mindnyájan elértük a nyugdíjas kort, ezért
sokak munkahelyi elérhetősége megváltozott. Ezért különösen fontos maradt az elektronikus
és hagyományos értesítési lehetőségek mellett a személyes kapcsolat során a figyelem
felhívása a találkozóra. A találkozónk akkor lesz sikeres, ha azon a lehető legtöbben részt
tudunk venni, ezért kérlek, hogy – a lehetőségeidhez mérten – próbáld ehhez a találkozóhoz
igazítani egyéb igen fontos elfoglaltságaidat. A lényeg, hogy gyere el, vegyél részt a
találkozón, mert ezzel nemcsak magadnak, hanem évfolyamtársaidnak is örömet, újabb évekre
szóló élményt adhatsz.
Részvételi szándékod a jelentkezési lap visszaküldésével jelezheted. Lehetőség
van interneten keresztül történő bejelentkezésre is, a találkozó honlapján:
http:/top-congress.hu/2017/45ev - ahol a bejelentkezéseket (és az elérhetetlenek
listáját) is folyamatosan közzé tesszük majd. Talán itt lehetne megkérni a face-book
„aktivitású” társainkat, hogy az eddig „elérhetetleneket” is utolérjük. Válaszodat
nemleges esetben is várjuk, - ezzel további keresésedre nem teszünk erőfeszítéseket.
Természetesen engem is értesíthetsz: Tichy Béla, 6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz u. 4.
Tel.: (76) 466-179, Fax: (76) 467-165, mobiltelefon: 20-9541-182. E-mail: tichyb@gmail.com
Az évfolyamtalálkozóra hozz el magaddal minden olyan ereklyét, mely az
egyetemi éveinkkel összefügg!
Kiskunfélegyháza, 2017. január 23.

A viszontlátásig szeretettel üdvözöllek:
Tichy Béla

