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Tisztelt ……………. ! 

 

  

Közkívánatra: a FIFO (előadással való) jelentkezési határidő május 12-
ig meghosszabbítva!  

 

 

Ha Ön a rehabilitáció területén dolgozó szakember és az idén max. 35. életévét 

tölti, akkor még május 12-ig, hétfőig szeretettel várjuk előadással való 

jelentkezését a 150.000 Ft összdíjazású Fiatalok Fórumára (FIFO). >>>  

  

ORFMMT Közgyűlést hívunk össze 2014. május 23. 10.00-ra Tiszafüred-
Örvénybe, a FIFO helyszínére 

 

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés közvetlenül a Fiatalok 

Fóruma befejezése után, később pontosítandó időpontban lesz megtartva. 

  

Már olvasható a REP és a Minimumfeltételek véleményezésének első 
összefoglalója 

 

 

Április 24-én megjelent, és honlapunkon olvasható a REP-rendszer és a 

Minimumfeltételek véleményezésének első, a  Kollégiumi Tagozat és Tanács által 

közzétett összefoglalója. >>> 

  

Az április 25-i Vezetőségi Ülésen - egy kivétellel - elhangzottak Társaságunk 
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szekcióinak a beszámolói, melyek a szekciók nevére kattintva elolvashatóak: 

Ápolási | Gyermek | Logopédiai 

| MUGYO | Muszkuloszeletális | Neurorehabilitációs | Pszichológiai 

  

Az április 25-i Vezetőségi Ülés emlékeztetője - bejelentkezés után - itt 

olvasható     

 

 

További fontosabb közeli határidők 
 

 

április 30.: László Gergely pályázat beérkezési határidő >>> 

 

május 15.: A Vándorgyűlésre előadással, poszterrel 

való jelentkezés határideje >>> 

 

május 15.: Pályázati határidő a Vándorgyűlésre előadással/poszterrel 

jelentkező fiatal tagok támogatására >>>   

A pályázat benyújtásához szükséges adatlap innen letölthető 

 

július 10.: A Vándorgyűlésre való kedvezményes díjú jelentkezés határideje >>> 

 

július 15.: Vándorgyűlés szállás foglalási és befizetési határidő. A határidő után a ki 

nem fizetett szállásokat törlik. A kifizetett szálláshelyeket ezen időpont után lemondani 

nem lehet. Az időpont után szállásrendelés közvetlenül a szállodáktól lehetséges.  >>> 

 

  

Rendezvényeink 

 

 

május 23.: Tiszafüred-örvény: Fiatalok Fóruma >>> 

 

szeptember 4-6., Szolnok: Vándorgyűlés >>> 

A részvétel költségeire külön figyelmet fordítottunk: A regisztrációs díjak nem 

emelkedtek! A kedvezményes időpontig való befizetéssel, továbbá rendezett 2013. 

évi tagdíjjal további kedvezmények érvényesíthetőek. Egy ebéd ára csak 1.600 Ft 

lesz. 
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Üdvözlettel: 

 

             dr. Szél István                                       dr. Tóth István 
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