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Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! 
 
 
 A Magyar Balneológiai Egyesület ez évi Nagygyűlését 
Mezőkövesden rendezzük meg 2013. november 15-17. között. 
 Szeretettel és tisztelettel hívom valamennyi egyesületi 
tagtársunkat – és kísérőiket – rendezvényünkre! 

 

 A tavalyi, hajdúszoboszlói rendezvényünk tudományos (és anyagi) sikeressége és jól 
sikerült társasági programjai, szervezettsége nehéz feladat elé állította vezetőségünket, hiszen 
nem könnyű évről-évre emelni a szintet. Azonban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Központjának lelkes, balneológia iránt 
elkötelezett kollégái vállalták ezt a versenyt. Mezőkövesd városának és a Zsóry fürdőnek 
támogatását bírva a kiváló körülmények máris biztosítva vannak. 
A mellékelt jelentkezési lapokból Önök számára is nyilvánvalóvá válik, hogy a részvételi díj 
nem emelkedett, a szállodai költségek is a tavalyi szinten maradtak. Ne feledjék, hogy a 
határidő a jelentkezésre 2013. szeptember 9. 
 A tudományos program szervezésének könnyebb része hárul a tudományos szervező 
bizottságra: meghívott előadók biztosítása, a beérkezett előadások szerkezetbe rakása. Ennél 
nagyobb feladat az Önöké! Az Önök aktív közreműködése nélkül, azaz a tudományos 
programba jelentkezés nélkül a rendezvény nem lehet sikeres. Az előző évek tapasztalatai 
alapján eddig ebben nem volt hiány. Kérem Önöket, most se hagyják cserben a szervezőket, 
jelentkezzenek előadásaikkal, melyek bejelentési határideje 2013. szeptember 6. Ezúton is 
jelzem, hogy ez évben nem lesz lehetőség poszter bemutatására, okulva az előző évek 
tapasztalataiból, ugyanakkor az előző évben hagyományt teremtve idén is meg kívánjuk 
jelentetni az összefoglalókat lapunk külön számában. 
A tudományos program fő témája a kardiológia és balneológia viszonya lesz. Gyakorló 
orvosok ennek a kérdésnek a fontosságát naponta érzik a bőrükön. Bátorítom Önöket, hogy 
akár esetbemutatásokkal is jelentkezzenek a programba. Az elvont tudomány mellett, ezek 
teszik élvezetessé és hasznossá egy kongresszuson a részvételt. 
Nem kevés erőfeszítés áll a mögött, hogy többen PhD témájukként balneológiai tárgyat 
jelöltek meg. Azért, hogy mindenki megismerhesse őket, külön blokkot szentelünk 
bemutatásukra. 
 Az 1275-ös iratokban először említett Mezőkövesd városa a Matyóföld fővárosaként 
ismert. A helyi szervezők jóvoltából lehetőségük lesz megismerkedni a várossal és a Matyó 
Múzeum kincseivel, de a másik nevezetesség a Zsóry fürdő (1939-ben megfúrt kút 800 m 
mélyről 72 °C -os kénes vizű) kipróbálására is teremtünk alkalmat. 
 
Tisztelettel üdvözli Önöket és várja a jelentkezésüket a rendezvényre: 
 
 
 
       Prof. dr. Géher Pál 
     a Magyar Balneológiai Egyesület elnöke 
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A Nagygyűlés Fővédnöke:  
Tállai András, a Belügyminisztérium államtitkára 

 

A Nagygyűlés Védnökei:   
Dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere 

Dr. Csiba Gábor, főigazgató főorvos,  
B. A. Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 

 
Magyar Balneológiai Egyesület elnöke: Géher Pál 

Magyar Balneológiai Egyesület főtitkára: Horváth Remény 
 

Tudományos Szervező Bizottság 
Elnök: Géher Pál  

Tagok: 
Bender Tamás  

Gömör Béla 
Hunka Aniella 

 
Helyi Szervező Bizottság 

Kovács Csaba 
Kovács Lajos 
Tefner Ildikó  
Vámos Zoltán 

 
Tudományos információ: Géher Pál 

Budai Irgalmasrendi Kórház I. Reumatológia  
E-mail: geherpal@gmail.com 

 
Időpont: 2013. november 15-17. 

Helyszín: Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness 
3400 Mezőkövesd, Fülemüle u 2. 

 
Kongresszus Szervező Iroda 

Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda 
Információ: Szalma Márta 

H-1052 Budapest, Kígyó u. 4-6. 
Tel.: + 36 (06) 1 311 66 87, Fax: + 36 (06) 1 383 79 18 

E-mail: szalma@eqcongress.hu, Internet: www.eqcongress.hu 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%BCgyminiszt%C3%A9rium
mailto:geherpal@gmail.com
mailto:szalma@eqcongress.hu
http://www.eqcongress.hu/
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LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK  

 

Absztrakt beküldési határidő: 2013. szeptember 6. 
Kedvezményes jelentkezési határidő: 2013. szeptember 9. 

Absztraktok elfogadásának visszaigazolása: 2013. október 1. 
Szállásfoglalási határidő: 2013. október 11. 

 
REGISZTRÁCIÓ 

 

A kongresszuson való részvételhez kérjük, töltsék ki a mellékelt jelentkezési 
lapot és küldjék vissza a következő címre: Expert-Quality Kongresszusi és 
Utazási Iroda, 1243 Budapest, Pf. 553; Fax: 06 1 383 79 18 
E-mail: veres@eqcongress.hu 

 

Regisztrációs díjak (az árak az ÁFA-t tartalmazzák) 
 

 
2013. szept. 9. 
előtti befizetés 

esetén 

2013. szept. 9-i és utána 
történő befizetés esetén 

és a helyszínen 
Napijegy 

MBE tagjai 15.000 Ft   17.000 Ft   7.000 Ft   
Nem tag 17.000 Ft   19.000 Ft   8.000 Ft   
Szakdolgozó 10.000 Ft   11.500 Ft   5.000 Ft   
Tényleges 
nyugdíjasok térítésmentes   8.000 Ft    4.000 Ft 

Kísérő   8.000 Ft     8.000 Ft     
 

A részvételi díj tartalma: a tudományos programon való részvétel, a 
kiállítás megtekintése, programfüzet, pontszerző igazolás, névkitűző, 
kongresszusi táska, nyitó fogadás. 
Napijegy tartalma: a tudományos programokon való részvétel, a kiállítás 
megtekintése, programfüzet, névkitűző. 
Tényleges nyugdíjas napijegy: 2013. szeptember 9-i és utána történő 
befizetés esetén, valamint a helyszínen. Ez előtt térítésmentes. 
Kísérők részvételi díjának tartalma: nyitó fogadás. 
A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális költségek részletezését írják elő, 
így azok a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre. 
 

További információk a következő weblapokon:  
http://www.balneologia.hu/; http://www.eqcongress.hu/ 

 

http://www.balneologia.hu/
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A NAGYGYŰLÉS TÁMOGATÓJA 
 

Z S Ó R Y  G Y Ó G Y - É S  S T R A N D F Ü R D Ő  
 
 
 
 
 
 
 

TÁRSASÁGI PROGRAMOK 
 

2013. nov. 15., péntek - 19.00  2013. nov. 16., szombat - 19.00 
Nyitófogadás     Gála Vacsora  
(A részvételi díj tartalmazza)   Jelentkezés a jelentkezési lapon 
Helyszín: Balneo Hotel Zsori   megadott feltételek szerint. 
      Helyszín: Rózsa étterem és  
      panzió (3400 Mezőkövesd, Zsóry-
      fürdő, Napfürdő út 3.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUDOMÁNYOS PROGRAM 
 

 

Főtéma: 
Balneológia és kardiológia 

Varia 
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ELŐZETES PROGRAMBEOSZTÁS  
 

 

2013. november 15. 14.00 – 17.00 – tudományos program 
2013. november 16. 09.00 – 12.00 – tudományos program 

13.00 – 16.00 – tudományos program 
16.00 – 17.00 – MBE Közgyűlés 

2013. november 17. 09.00 – 12.00 – tudományos program 
 

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
 

Várjuk előadások (8 perc + 2 perc vita) bejelentését a tudományos 
programban jelzett témákhoz.  
 

Absztrakt beküldési határidő: 2013. szeptember 6. 
Beküldési cím: balneo@eqcongress.hu 
 

Az absztrakt szövegét kérjük, a weblapokon 
(http://www.balneologia.hu / vagy www.eqcongress.hu) fent lévő 
absztraktlapon elektronikusan beküldeni, illetve az ott megadott 
feltételek alapján elkészíteni. 
 

A Nagygyűlésre beküldött és elfogadott absztraktok a Magyar 
Balneológiai Egyesület és a Magyar Fürdőszövetség folyóiratának 
supplementumaként fognak megjelenni, melyet a helyszínen adunk át a 
regisztrált részvevőknek. A megjelenő összefoglalókat a szerkesztőség 
lektorálni fogja.  
Az előadásokat a nagygyűlést követően a Magyar Balneológiai 
Egyesület honlapján meg kívánja jeleníteni. Az ehhez való 
hozzájárulást a bejelentő lapon kérjük jelezni. 
 

Az előadás megtartásához biztosított technikai eszközök:  
Számítógép (Windows XP, ettől eltérő program használata csak saját 
laptoppal lehetséges), video, projektor. Video és saját laptop 
használatát kérjük az absztrakt beküldés során előzetesen jelezni. 
 

 
 
 

mailto:balneo@eqcongress.hu
http://www.balneologia.hu/
http://www.eqcongress.hu/
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SZÁLLÁSAJÁNLATOK 
 

Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** Szobaszám: 120 szoba 
(H-3400 Mezőkövesd, Fülemüle u. 2.) 
 

Mezőkövesd üdülőterületén, Zsóry-fürdőn 
található a konferencia helyszínéül szolgáló 
gyógy- és wellness szálloda, amelyet 2008-ban 
nyitottak meg. A szálloda egész területe nem 
dohányzó, dohányozni az erkélyeken és a Lobby 
területén található szivar szobában van 
lehetőség.  
Szobák felszereltsége: kényelmes olvasósarok, 
ingyenes internetcsatlakozás, telefon, minibár, 
beépített szobaszéf, hajszárító, fürdőköpeny és 
termáltörölköző bekészítés.  
A szobaár tartalma: szállás svédasztalos 
reggelivel, Wellness részleg, Szauna világ és a 
Fitness terem korlátlan használata, zárt parkoló 
igénybevétele, ÁFA, IFA.  
Szálloda felszereltsége: Étterem, Drinkbár, Internet sarok, Wellness részleg 
/bel és kültéri, úszó-, élmény- és gyógyvizes medencék/, Szauna világ /szauna, 
merülő medence, gőzkamra, infraszauna, aromakamra, barlangzuhany, 
jégkamra, sókamra/, Fitness terem, Balneo Centrum /gyógyászati és spa 
szolgáltatások, rekreációs kezelések, masszázsok, pakolások, fürdők/, Beauty 
Farm /fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr/, Zárt parkoló.  
Bejelentkezés: 14.00 órától Kijelentkezés: 11.00 óráig 
 
 

Hajnal Hotel***     Szobaszám: 20 szoba 
(H-3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.) 
 

A háromszintes, családias hangulatú szálloda a 
konferencia helyszínétől 50 méterre, a Zsóry-
fürdőtől pedig 150 méterre helyezkedik el. A 
hotel saját gyógyvízforrással rendelkezik, melyet 
a 485 méter mélyből feltörő 36-38 °C-os gyógyvíz 
táplál.  
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Szobák felszereltsége: műholdas programok 
vételére is alkalmas színes TV, telefon, 
hűtőszekrény, minibár, internet csatlakozási 
lehetőség, zuhanyzós fürdőszoba.  
A szobaár tartalma: szállás svédasztalos 
reggelivel, Gyógyászati és Wellness részleg 
használata, fürdőköpeny, napi egy kancsó 
Egészségvíz fogyasztása /méregtelenítő-

lúgosító gyógyvíz/, zárt parkoló használata, ÁFA, IFA.  
Szálloda felszereltsége: Étterem, Társalgó, Gyógyászati és Wellness részleg   
/gyógyvizes medence, szauna, pezsgőfürdő, sókamra, infrakabin, gőzkabin, 
merülő medence, konditerem/, Masszázs, Fodrászat, Kozmetika.  
Bejelentkezés: 11.00 órától Kijelentkezés: 14.00 óráig. 
 

 
TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

 

UTAZÁS - Autóval:  
Budapest felől:   
Az M3-as autópályán Nyíregyháza, Debrecen felé, majd hajtson ki a   
128. számú kijáraton Mezőkövesd irányába. Hajtson tovább egyenesen 
az első körforgalomig. A körforgalmat Zsóry fürdő irányba hagyja el. 
 

Vonattal:  
Keleti pu.: sebesvonat Sátoraljaújhely felé – 2 óránként indul (menetidő 
kb. 1.45 perc), a vasútállomásról helyi járatú autóbusszal a Zsóry Fürdő 
irányba.
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