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MEGHIVÓ       
Az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya, a Magyar 

Egészségügyi Társaság, Hargita megye Orvosi Kollégiuma  a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány 
szervezésében 

TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIÁT RENDEZ 
CSALÁDORVOSOK SZÁMÁRA      

2013. március 22 – 23-án Székelyudvarhelyen a Művelődési Házban (Tamási Á. u. 11.sz.) 
 

A  rendezvényre meghívjuk:__________________________________________________                      
A Konferencia időtartama :                       megnyitó            2013. március  22.  08.30 óra 
                                                                   zárszó                 2013. március  23.  14.00 óra                     
A tervezett előadások címei a hátlapon vannak feltüntetve. A résztvevők számára az Orvosi 
Kollégium biztosítja  a kredit pontokat.                                                                     
A  részvételi díj 12.000 Ft, ( v. ennek megfelelő euró) amit 2013. március  2-ig  kell befizetni 
a régió felelősöknél, akik átküldik bankon keresztül a díjakat, vagy hozzák magukkal, a 
résztvevők névsorát  és a szállás igényt kérjük e-mailon átküldeni.. Ha valakinek elszámoláshoz 
számlára van szüksége akkor az az illető bankon keresztül egyénileg kell átutalja az 
Alapítvány forintos vagy eurós számla számára, amit 2013. február 20-a után lehet igénybe 
venni !  A részvételi díj magában foglalja : az előadásokon való részvételt, a programfüzetet, 
a kitűzőt és a diplomát, szünetekben a kávét, üdítő italt, és március 22-23-án az ebédet és a 
vacsorákat március 21-22-23-án, valamint a társasági programon való részvételt,  lásd a 
hátoldalon !!                                                                                  
Szállásigénylés az alábbi lapon történik, amit kérünk nyomtatott betűvel kitölteni és 2013. 
március 10-ig a régió felelős küldje vissza (a szoba beosztást) az Alapítvány fax vagy e-mail 
címére . Regisztráció : a szállások helyszínén 2013. március 21-én 16.00-tól  20.00-ig.                          
Részletesebb információ : Dr. Balla Á. Tel : 0744-860-188, Dr. Simma M.: 0745-317-580 
Székelyudvarhely, 2013. január  4. 

Dr.med.Balla Árpád, Dr.Sc.                                                           Dr. Simma Melinda 
a Szervezőbizottság elnöke                               a Szervezőbizottság titkára 
_____________________________________________________________________ 

Jelentkezési és szállásigénylő lap 
Név_______________________________Munkahely________________________________ 
Pecsét szám:_____________ Tel./Fax: ___________________e-mail:__________________                  
Panzió - reggelivel (2- ágyas szoba), egy éjszaka, személyenként  12-16 Euro között ! 

Március : 21.        Március : 22.     Március : 23 □              

Dátum :____________________               Aláírás :_______________________________           
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