Tisztelt ifjú M O N T –tagok!
„Egyetemistából munkakezdő, avagy a
szakma és magánélet kérdései.”
A 2017. május 25-27-ig megrendezésre kerülő jubileumi MONT
kongresszus alkalmából szeretnénk a fiatal MONT tagokat meghívni
egy csapatépítő, közösségkovácsoló, borkóstolóval összekötött közös beszélgetésre, mellyel
életre szóló élményt szeretnénk nyújtani a fiatal kollégáknak. Programunkra meghívott előadó
is érkezik, Károlyi E. Zsuzsa, aki a Debreceni Egyetemen Természettudományi, Műszaki és
Informatika Karokon tanuló külföldi hallgatóknak oktat üzleti kommunikációt. Zsuzsa a
(London)

Brunel University-n
viselkedést tanult.

végezett, ahol viselkedés közgazdaságtant és szervezeti

A tanári pályafutása mellett a New Yorki Tudományos Akadémia

Kommunikáció és Viselkedés tanácsadója. Egy nemzetközi project keretében a különböző
tudomány és technológia területeken tanulni vágyó, tanuló és dolgozó kiváló, fiatal
szakemberek vezetői, kommunikációs, szervezési, csapatmunka, flexibilitási és más
képességeiket fejleszti, amelyek a szakmai tudáson kívül alapvető fontosságúak a munkahelyi
vagy tudományos sikerek eléréséhez. Az Akadémia kiemelt fontosságot tulajdonít a lányok és
hölgy tudósok és mérnökök mentorálásának.
Tekintettel arra, hogy a kongresszuson az ország minden pontjáról várunk kollégákat, a
hozzánk földrajzilag és a szívünkhöz is közel álló Egri Borvidék boraival szeretnénk
kedveskedni.

A

program

során

lehetőség nyílik megismerni a festői
Egri

Borvidék

borászatának

történetét, ismeretet szerezni az ott
honos szőlőfajtákról, a borvidék
különleges

borainak

elkészítési

módjáról és természetesen egy rövid
ismertetővel megkóstolni egy 4-5
borból álló borsort.
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A kóstoló keretén belül szeretnénk megteremteni egy jó hangulatú, közvetlen környezetet,
ahol lehetőség van egy kötetlen beszélgetésre a fiatal kollégákkal, megvitathatjuk a szakmai
nehézségeket, tanácsokat adhatunk egymásnak mind szakmai mind pedig magánéleti
kérdésekben és életre szóló kapcsolatokat alakíthatunk ki. A borkóstolót Quizjátékkal
szeretnénk zárni.
A program időpontja:
2016.05.27 (szombat) 15:00-17:00
Programajánlat:
•

Gondolatindító

•

Előadás és kötetlen beszélgetés Károlyi E. Zsuzsával: A beszélgetés témája a

következő: ‘Egyetemistából munkakezdő, szakma és a magánélet kérdései.”
•

Szerepjátékok, különböző témához kapcsolódó élethelyzetek „megoldása”

•

A beszélgetést egy közös borkóstolóval szeretnénk színesebbé varázsolni, mely alatt

lehetőség nyílik a fiatal kollégák számára arra, hogy szakképzésükkel kapcsolatos kérdéseiket
megvitassák, beszámoljanak gyakorlati élményeikről és tapasztalataikról.
•

Quizjáték
Várunk minden kedves fiatal szakorvos (5 éven belüli szakvizsga), szakorvosjelölt,

rezidens, operátor, fizikus, biofizikus, mérnök, vegyész kolléga és kolléganő és minden
kedves Érdeklődő jelentkezését, aki nukleáris medicina körében dolgozik és még nem múlt el
35. éves. Akinek esetleg saját szőlője vagy bora van szívesen vennénk róla is egy kis
ismertetőt.
Kérünk minden kedves Érdeklődőt, aki kedvet kapott a programban való részvételhez, hogy
jelezze részvételi szándékát a következő e-mail címre: zitakepes@gmail.com, 2017. március
20-ig.
Köszönettel,
Dr. Garai Ildikó
MONT főtitkár
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