
    Kedves volt Évfolyamtársam! 
 

 Hihetetlen ugyan, de kerek 50 éve végeztünk a szegedi orvosegyetemen, tehát 

kiérdemlünk egy Aranydiplomát. Úgy gondolom, ezt tudva megtartjuk 50 éves egyetemi 

találkozónkat, s egyben átvesszük a bennünket megillető Aranydiplomát is. Ez utóbbit az 

egyetem a Szent-Györgyi Napok alkalmával szokta átadni, mely az idén november 15-én, 

pénteken délelőtt 10 órakor kezdődik. 
 

A tervezett program 2013. november 15-én:  Találkozás 10 órakor a Szegedi 

Tudományegyetem Kongresszusi Központjában (SZTE TIK, 6720 Szeged, Ady tér 10.). 

Aranydiploma átadás a Szent-Györgyi Napok rendezvénye alatt. 13 órától évfolyamtalálkozó 

az egyetem Szemészeti Klinikáján (előtte érkezéskor büfé, állófogadás) 
 

 Az Aranydiploma iránti kérelemhez meg kell adni az alapdiploma számát és csatolni kell egy 

rövid, szakmai önéletrajzot (munkahelyek, tudományos fokozatok, szakvizsgák, elismerések). Kérlek,  

töltsd ki a kérelmet, szerkessz egy néhány soros, géppel írott szakmai önéletrajzot és juttasd el a szervező 

iroda részére postán vagy e-mail-en postafordultával, de legkésőbb 2013. június 10-ig. 
 

 Tudom, hogy nehéz mindenki számára ideális időpontot találni. A siker akkor lesz biztos, ha a 

lehető legtöbben részt tudunk venni, ezért kérlek, hogy - lehetőségedhez mérten - próbáld meg a 

találkozóhoz igazítani egyéb elfoglaltságaidat. A legfontosabb kérésünk tehát az, hogy gyere el, vegyél 

részt az Aranydipkoma átadáson és az évfolyamtalálkozón, mert ezzel nemcsak magadnak, hanem 

valamennyiőnknek is örömet, újabb évekre szóló élményt adhatsz. 
 
 

 Néhány címváltozásról tudunk, a legtöbb évfolyamtársunk esetében azonban csak az öt évvel 

ezelőtti adatok állnak jelenleg is rendelkezésünkre. Kérlek ezért, vedd fel a kapcsolatot a környezetedben 

dolgozó volt évfolyamtársakkal, tudakold meg tőlük, kaptak-e értesítést és ha nem, tájékoztasd őket. 

Részvételi szándékod a mellékelt kérelem és a szakmai önéletrajz mielőbbi megküldésével jelezd! 

Válaszod címadataiddal együtt nemleges esetben is várjuk.  Interneten keresztül is jelentkezhetsz 

 (http://top-congress.hu/2013/50ev)–a honlapon a bejelentkezéseket is  közzé tesszük majd. 
 

 Köszönjük, ha jelentkezési lapoddal együtt volt évfolyamtársaink általad ismert 

címadataid is elküldöd a szervező iroda címére. Természetesen engem is értesíthetsz; Nikolin Klára 

6721 Szeged, József Attila sgt. 10. Telefon: +36-(62) 314-521, mobil: +36-20-932-7383. 
 

 A viszontlátásig szeretettel üdvözöl: 

        Nikolin Klára 
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