
Kedves Tagtársaim, 
 
2018. évi második régió ülésünket Tapolcán, a Deák Jenő Kórházban, a Corden International 
(Mo.) Kft. Laboratóriumában tartjuk, Dr. Ihász Szilárd, gazdasági igazgató Úr szíves meghívására, 
melyre ezennel szeretettel meghívunk Benneteket! 
 
Az ülés pontos időpontja: 2018. április 19.  csütörtök, 10,00-tól ebéd utánig, a pontos 
napirendet csatoljuk, két szekcióra fogunk „oszlani”… 
 
A tervezett napirendek között szerepel: 

– A laboratórium bemutatása, megtekintése 
– Munkaügyes kollégáink találkozása – rájuk szavaztatok a legtöbben!!! ☺ (javasolt témák: 

(rengeteg átsorolás, MÁK egyeztetés, munkaidő nyilvántartási problémák, JDolber 
tapasztalatok esetleges jövőbeni bevezetéshez, a Nexon rendszer bevezetését tervezik, ezzel 
kapcsolatban  érdekes lenne megtudni, hogy mivel jár ez, illetve mi várható tőle) 

– Corden Kft. bemutatása 
– EGVE tájékoztatás, valamint 
– ebéd. 

 
Kérjük, hogy részvételi szándékotokat (munkaügyes kollégáitok nevével együtt!), illetve ha gépkocsival 
érkeztek, akkor a gépkocsi rendszámát, szíveskedjetek megküldeni 2018. április 16-án (hétfőn) 

12:00-ig a szihasz@corden.hu e-mail címre (tehát NE nekem!) annak érdekében, hogy mind 
az élelmezésről, mind a parkolásról gondoskodni tudjunk. 
 
Aki gépkocsivezetővel jön és részére is kér ebédet, kérjük, külön jelezze!!! 
     
                                                                                                                                                                          
Köszönjük szépen, és üdvözlettel: 
 
 
                                                         Ihász Szilárd                                                   Imre Tímea 
                                        cégvezető, gazdasági igazgató                                   régióvezető 

 

mailto:szihasz@corden.hu


E G V E   Nyugat-Dunántúli Régió 
Régióülés 

 
2018. április 19. (csütörtök) 10,00 

Deák Jenő Kórház Tapolca 
Corden International (Mo.) Kft. Laboratóriuma 

8300 Tapolca, Ady Endre u. 1-3. 
 

Tóparti Étterem 
8300 Tapolca, Arany János u. 1. 

 
Érkezés a Kórház Köztársaság téri bejárata felől, parkolás a Kórház parkolójában. Találkozás a labor előtti 
előtérben. 
 
Házigazdáink köszöntője, a Labor rövid bemutatása: 10,00-10,45 
Előadó: Ihász Szilárd cégvezető, gazdasági igazgató 
 
 
Két csoportra „osztódunk”: 
 

1.csoport: EGVE tagok 
 
Séta az étterembe, kávészünet: 10,45-11,15 
„Előadó”: Ihász Szilárd cégvezető, gazdasági igazgató 
 
A Corden International (Mo.) Kft. bemutatása 11,15-11,30 
Előadó: Ihász Szilárd cégvezető, gazdasági igazgató 
 
Labor kiszervezéssel kapcsolatos kórházi tapasztalatok 11,30-12,00 
Előadó: Császár László gazdasági igazgató 
 
EGVE elnök és régióvezető tájékoztatása az EGVE aktualitásokról 12,00-12,30 
Előadó: Törökné Kaufmann Zsuzsanna, EGVE Elnök és Imre Tímea, régióvezető 
 

2.csoport: Munkaügyes kollégák 
 
Kávészünet 10,45-10,55 
 
Konzultáció az aktualitásokról 10,55-12,15 
 
Séta az étterembe 12,15-12,30 
 
 

Közös ebéd: 12,30-14,00 
„Előadó”: Ihász Szilárd cégvezető, gazdasági igazgató 
 
 
Kérjük, hogy részvételi szándékotokat, illetve ha gépkocsival érkeztek, akkor a gépkocsi rendszámát, 
szíveskedjetek megküldeni 2018. április 16-án (hétfőn) 12:00-ig a szihasz@corden.hu e-mail címre 
annak érdekében, hogy mind az élelmezésről, mind a parkolásról gondoskodni tudjunk. 
 
Aki gépkocsivezetővel jön és részére is kér ebédet, kérjük, külön jelezze!!! 
 
Szeretettel várunk Benneteket! 
 
 
 Ihász Szilárd Imre Tímea 
 cégvezető, gazdasági igazgató régióvezető 



 

 

2018. április 19. csütörtök 

Kórház kb.25 fő 

 

 

Érkezés: 10.30h         

Kávészünet: kávéitalok, tea, süti 

 

13.00h ebéd: 

Leves: Vadragu leves burgonyagombóccal 

Vegyes tál: 4 személyes tálak  

• BBQ oldalas 

• Csirkemell roston 

• Batyus sertésborda 

• Csirkemell filé rántva sokmagvas bundában 

• Rántott sajt 

• Grillezett házi sajt 

•  

Vegyes köret:  

• jázmin rizs, fűszeres karikaburgonya 
 

Friss saláta málnaecetes Vinaigrettel 

Desszert: Somlói galuska 




