Kedves volt Munkatársaink!

Bizonyára valamilyen formában és módon értesültetek arról, hogy
találkozót szervezünk a Kiskunhalasi Állami Gazdaság volt
dolgozóinak.
A találkozó időpontja 2017.07.01.
Helyszín a Sóstói Strand Kiskunhalason.
Számolva azzal, hogy nyáron nagy hőség, sőt nagy eső is lehet,
sátor fog védelmet nyújtani nekünk. Asztalokat, padokat a sátrat
felépítő vállalkozás hozza.
Az ételt egy megbízható, hozzáértő vállalkozás biztosítja:
•
•
•
•

birkapörkölt
marhapörkölt,
pacal és
sült hús a választék.

Arra kérlek benneteket, hogy a visszajelzéssel egy időben azt is
írjátok meg, hogy melyik ételt kéritek (a vendéglőst
tájékoztatnunk kell).
Amennyiben igény lesz rá, a vendéglős vagy a strandot üzemeltető
zenét is biztosít.
A jelenleg rendelkezésünkre álló információk birtokában 3.000,Ft/fő a kalkulált díj, amelyben az étel, a sátor, a szépen
rendbetett helyszín, a részvételre jogosító „karkötők”, bankszámla
költségek, az esemény alatti és utáni takarítási munkák díja
szerepel. A létszám függvényében a térítési díj eltérhet.
A strandot üzemeltető ital-büféket állít fel (szükség szerint), ahol
az üdítő, sör, bor méltányos áron vásárolható.
Ez nem zárja ki, hogy a „batyuba” ne kerüljön egy kis hazai nedű
a pogácsa és a sütik mellé.
A pénz összegyűjtésére májusban nyitni fogunk egy bankszámlát,
amelyről mindenkit tájékoztatunk.

Azok, akiknek nem áll módjában az utalással teljesítés, a
szervezőknek (akik őket felkeresték/felkeresik) fizethetnek,
átvételi elismervény ellenében.
Mindenkit megkérünk, hogy legkésőbb március 31-ig június 15ig juttassa el a válaszát
• a közösségi portálunkon,
• e mailben (brandt1em@t-online.hu) közvetlenül
Brandtnénak, vagy a szervezőnek, aki felvette vele a
kapcsolatot,
• SMS-ben (30/355-9738) Brandtnénak, vagy a
szervezőjének,
• levélben vagy személyes megkeresés útján (erre is volt
igény)
Szíveskedjetek minél több munkatársunknak tovább adni az itt
leírtakat, hogy akik szeretnének részt venni a találkozón,
megtehessék azt.

Balotaszállás, 2017. 02. 27.

a szervezők nevében:
Brandtné Szalai Veronika és Kószó János

Jelen időpontban megközelítőleg háromszázan jelezték a konkrét
ételigényüket. Egyeztetve a szervezőkkel, módosítottuk a
határidőt: június közepéig folyamatos. Azt szeretnénk, hogy akik
később értesültek/értesülnek, vagy egyéb okok miatt még nem
tudnak dönteni, ők is részt vehessenek a rendezvényen.
A plakáton lévő dátum is értelemszerűen így módosul.
2017.04.11.
Brandtné Szalai Veronika

