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  Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga! 
  Kedves Érdeklődő! 
 
 
Tisztelettel  meghívom  Önt  a  Magyar  Balneológiai  Egyesület  Nagygyűlésére, 
melyet  2015.  november  20‐22.  között  Szolnokon  rendezünk  meg.  Ezen 
„Meghívó”‐ban  megtalálja  mindazon  információkat,  melyek  alapján 
remélhetően úgy dönt, hogy részt vesz ez évi rendezvényünkön. 
 

Tradíció,  hogy  egy  főtémát  választunk  a  tudományos  programunk 
vezérfonalául.  Ez  idén  a  „Mozgásszervi  betegségek  kezelése  a  balneoterápiától  a  gyógyszerekig” 
címet  viseli.  A  téma  remek  alkalmat  teremt  arra,  hogy mindenki  –  így  Ön  is  ‐  hozzátegye  saját 
tapasztalatát, hiszen ki nem kezelt balneoterápiával antikoagulált vagy immunszupprimált beteget. 
A fő téma meghívott előadóival áttekintjük a reumatológiai betegségek kezelését a balneoterápiától 
a biológiai terápiáig, hangsúlyozottan a balneoterápia helyére a modern időkben. A fő témán kívül 
várjuk tagtársaink – így az Ön ‐ kutatási eredményeinek bemutatását és egy‐egy közérdeklődésre 
számot tartó téma összefoglaló bemutatását. Terveink szerint egy szekció lesz, s nem tartunk külön 
poszter szekciót. Amennyiben kellő számú „szakdolgozó” (azaz gyógytornász, asszisztens, nővér) 
jelentkezik részükre a tudományos program egy részével párhuzamosan továbbképző tanfolyamot 
tervezünk. 

Ebben az évben különösen várjuk tagtársainkat a nagygyűlésre, mivel a  jelen vezetőségnek 
letelt  a  mandátuma,  új  vezetőséget,  tisztségviselőket  kell  választanunk.  A  vezetőségválasztást 
természetesen  már  november  előtt  előkészíti  a  vezetőség  március  13‐i  ülésén  megválasztott 
háromtagú  jelölő  bizottság.  A  jelölő  bizottság  tagjai:  dr.  Aradvári  László  (Hévíz;  e‐mail: 
aradla@freemail.hu), dr. Gömör Béla (Budapest; e‐mail: gomorbela@gmrbt.hu) és dr. Péntek Irén 
(Budapest;  e‐mail:  iren.pentek@gmail.com).  A  bizottság  tagjai  aktívan  is  kérni  fogják  az  Ön 
véleményét a  jelöléshez, de a  fenti  elérhetőségükön  javaslatait eljuttathatja hozzájuk. Erre külön 
biztatom Önt! A november 20‐i első meghirdetésben sorra kerülő közgyűlést, határozatképtelenség 
esetén  november  21‐én,  szombaton  délután  tartjuk meg,  hogy  az  új  vezetőség még  aznap  este 
megválaszthassa tisztségviselőit. 

Nagygyűlésünk  színhelye  Szolnok  a  gyógyvizekben  gazdag  Alföld  közepén  található.  Noha 
gyógyvíz  itt  is  található,  de  Szolnokot  jobban  ismerjük  festészetéről,  vasúti  csomópontjáról 
semmint  fürdővárosi  mivoltáról.  Remélhetőleg  rendezvényünk  változtat  ezen  a  helyzeten,  amit 
jelez, hogy a megye és a város vezetői vállalták a védnökséget. A rendezvényünk a helyi szervezők 
lelkesedése  és  anyagi  támogatása  nélkül  nem  jöhetne  létre.  Ezért  jár  köszönet  a  Szolnoki  MÁV 
Kórháznak,  a  Jász‐Nagykun‐Szolnok  Megyei  Reumabetegekért  Alapítvány‐nak,  személy  szerint                  
dr. Rudner Ervin főigazgatónak és dr. Kovács Attila főorvosnak. A jó hangulatot a nyitóvacsora retro 
hangulata  és  a  banketten  –  a Mezőkövesden megismert  –  Tutti  Frutti Duo  szereplése  biztosítja. 
Kérem, ne hagyja ki ezt az alkalmat! 

 

Tisztelt Kolléganő/Kolléga Úr! Remélem, találkozunk Szolnokon. Várjuk jelentkezését! 
Tisztelettel: 
 

             Prof. Dr. Géher Pál 
          a Magyar Balneológiai Egyesület elnöke 
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Fővédnök: 
dr. Kállai Mária  

JászNagykunSzolnok Megyei kormánymegbízott 
 

Védnökök: 
Szalay Ferenc 

Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere 
Kovács Sándor 

JászNagykunSzolnok Megyei Közgyűlés elnöke 
 

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 

Rudner Ervin 
Kovács Attila 
Bíró Judit 

 
Tudományos információ: Géher Pál 

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

 
 

Időpont: 2015. november 2022. 
Helyszín: Megyeháza 
5000 Szolnok, Kossuth út 2. 
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A NAGYGYŰLÉS FŐTÁMOGATÓI 
 

Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Közgyűlés 
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 

Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Reumabetegekért Alapítvány 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK  
 

Absztrakt beküldési határidő: 2015. szeptember 11. 
Kedvezményes jelentkezési határidő: 2015. szeptember 11. 
Absztraktok elfogadásának visszaigazolása: 2015. október 15. 

Szállásfoglalási határidő: 2015. október 20. 
 

REGISZTRÁCIÓ 
 

A Nagygyűlésen való részvételre a jelentkezés két módon lehetséges: on‐line 
a Szervező Iroda honlapján keresztül, valamint a mellékelt jelentkezési lap 

kitöltésével és annak megküldésével. 
Fax: 06 1 383 79 18, E‐mail: veres@eqcongress.hu 
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Regisztrációs díjak (az árak az ÁFA‐t tartalmazzák) 

 

 
2015. szept. 11. 
előtti befizetés 

esetén 

2015. szept. 11
után történő 

befizetés esetén  
Helyszínen  Napijegy 

MBE tagjai  16.000 Ft    18.000 Ft    19.000 Ft  8.000 Ft   
Nem tag  18.000 Ft    20.000 Ft    22.000 Ft  9.000 Ft   
Szakdolgozó  10.000 Ft    11.500 Ft    13.000 Ft  5.000 Ft   
Tényleges MBE 
tag nyugdíjasok  térítésmentes    8.000 Ft     10.000 Ft  4.000 Ft 

Kísérő    6.000 Ft      7.000 Ft     9.000 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 MBE tag nyugdíjas napijegy: 2015. szeptember 11‐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/ 

 
 

TÁRSASÁGI PROGRAMOK 
 

2015. nov. 20., péntek  19.00 
Nyitófogadás     
(A részvételi díj tartalmazza)   
Helyszín: Tiszti Klub Étterem 
(5000 Szolnok, Táncsics M. út 5‐7.) 
 
 
 

2015. nov. 21., szombat  19.00 
Gála Vacsora 
Jelentkezés a jelentkezési lapon 
megadott feltételek szerint. 
Helyszín: Garden Hotel 
(5000 Szolnok, Tiszaliget)  
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TUDOMÁNYOS PROGRAM 

 

 

Főtémák: 
 

Mozgásszervi betegségek kezelése a  
Balneoterápiától a Gyógyszerekig 

 

Varia 
 

ELŐZETES PROGRAMBEOSZTÁS  
 

 

2015. november 20.  14.00 – 17.00 – tudományos program 
2015. november 21.  09.00 – 12.00 – tudományos program 

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

2015. november 22.  09.00 – 12.00 – tudományos program 
 

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
 

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

Absztrakt beküldési határidő: 2015. szeptember 11. 
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. 
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SZÁLLÁSAJÁNLATOK 
 
Garden Hotel**** Wellness és Konferencia  
/H‐5000 Szolnok, Tiszaliget/ 

Az  elegáns  és  modern  szálloda  Szolnok  legszebb 
zöldövezetében,  a  Tiszaligetben  található.  A 
szállodai  szobákban  tilos  a  dohányzás.  Wellness 
részlegében  beltéri  úszó‐  és  élménymedence, 
pezsgőfürdő,  gőzkabin,  finn‐,  aroma‐  és 
infraszauna,  fitness  terem  található.  A  stílusos, 
modern  berendezésű  szobák  felszereltsége  (51 
szoba):  televízió,  minibár,  telefon,  Wi‐Fi  internet 
elérés. A fürdőszobák zuhanyfülkével, hajszárítóval 
felszereltek.  
Szobaár  tartalma:  szállás  svédasztalos  reggelivel, 
wellness  részleg  és  a  zárt  parkoló  díjmentes 
használata (szabad helyek függvényében), ÁFA, IFA.  
Szállodai  szolgáltatások:  Étterem,  Drink  bár,  24 
órás  portaszolgálat,  business  szolgáltatások, 
központi  széf,  zárt parkoló, Wi‐Fi  internet elérés a 
szálloda egész területén.  

Térítés  ellenében:  Szolárium,  masszázsok,  fürdőköntös  bérelhető  (600.‐Ft), 
szobaszerviz.  
Bejelentkezés: 14.00 órától Kijelentkezés: 10.00 óráig.  
A  nagygyűlés  helyszíne  /Tiszaliget  –  Kertész  úti  Tisza‐híd  –  Verseghy  park/ 
útvonalon kb. 15 perc sétával kényelmesen megközelíthető. 
 
 

Hotel Tisza***+  
/H‐5000 Szolnok, Verseghy park 1./ 
 

Az  1928‐ban  neobarokk  stílusban  épült  szálloda 
Szolnok  belvárosában,  parkosított  környezetben  a 
Tisza‐part  festői partján helyezkedik el. A szálloda 
teljes  egészében  nem  dohányzó  épület.  Kérjük 
figyelembe venni, hogy a szállodában lift nincs.  
Szobák  felszereltsége  (32  szoba):  televízió, 
hűtőszekrény, telefon, fürdőszoba.  
Szobaár  tartalma:  szállás  svédasztalos  reggelivel, 
gyógyfürdő és a zárt parkoló díjmentes használata, 
ÁFA, IFA.  
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Szállodai szolgáltatások: 24 órás portaszolgálat,  zárt 
parkoló,  Wi‐Fi  internet  elérés,  Kis  Tisza  Étterem, 
Törökfürdő  jellegű  gyógyfürdő  3  medencével  és 
gyógyászati szolgáltatásokkal, szauna, gőzfürdő.  
Bejelentkezés:  14.00  órától  Kijelentkezés:  11.00 
óráig. A nagygyűlés helyszíne kb. 200 méterre található 
és  a  Verseghy  parkon  átsétálva  3  perc  alatt 
kényelmesen megközelíthető. 
 
 
Liget Hotel***  
/H‐5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 1./ 
 

A  szálloda  Szolnok  legszebb  zöldövezetében,  a 
Tiszaligetben  található.  A  szálloda  előtt  ingyenesen 
lehet parkolni.  
Szobák  felszereltsége  (33  szoba):  televízió,  házon 
belül működő telefon, fürdőszoba. 
Szobaár  tartalma:  szállás  svédasztalos  reggelivel, 
internet használata, ÁFA, IFA.  
Szállodai szolgáltatások: 24 órás portaszolgálat, utcai 
parkoló,  Wi‐Fi  és  kábeles  internet  csatlakozás, 
központi széf a recepción, Liget Étterem.  
Bejelentkezés:  14.00  órától  Kijelentkezés:  11.00 
óráig. A nagygyűlés helyszíne a Kertész úti Tisza‐hídon 
és  a  Verseghy  parkon  áthaladva  kb.  10  perc  sétával 
kényelmesen megközelíthető. 
 
 

Hozam Hotel  
/H‐5000 Szolnok, Mária út 27./ 
 

A  szálloda  Szolnok  belvárosában  helyezkedik  el. 
Wellness  részlegében  fürdőmedence,  pezsgőfürdő, 
kondicionáló  terem,  nedves  és  száraz  szauna, 
szolárium található. A szobák (3 darab egyágyas és 3 
darab kétágyas)  a  szálloda belső udvarára,  illetve  az 
utcafrontra  néznek,  fürdőszobái  zuhanyzósak,  az 
apartmanok (3 darab) tágas 2 szobás lakóegységek a 
szálloda  belső  udvarára  néznek,  fürdőszobái  kádasak. 
Szobák  felszereltsége:  minden  szobában  és 
apartmanban  található  fürdőköpeny,  hajszárító,  Wi‐Fi  internet  elérés,  televízió 
telefon, minibár és konyhai rész.  
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Szobaárak  tartalma:  szállás  reggelivel,  Wi‐Fi 
internet  használat  a  szálloda  területén, 
fürdőköpeny  használat,  fürdőmedence,  jacuzzi, 
kondicionáló‐terem  használata,  őrzött  parkoló 
igénybevétele, ÁFA, IFA.  
Szállodai  szolgáltatások:  éjjel‐nappal  őrzött  zárt 
parkoló, csomagmegőrzés, ébresztő szolgálat, széf, 
szoba‐szerviz,  Hozam  Klub  Étterem  (magyar  és 

nemzetközi konyha széles kínálatával, borkülönlegességekkel).  
Térítés  ellenében:  masszázs,  manikűr,  pedikűr,  Jade‐köves  gerincmasszázs  ágy, 
mosodai szolgáltatás.  
Bejelentkezés: 14.00 órától Kijelentkezés: 11.00 óráig.  
A nagygyűlés helyszíne /Mária út – Baross utca – Kossuth Lajos út/ útvonalon kb. 10 
perc sétával kényelmesen megközelíthető. 
 
 
Sóház Apartman Hotel***  
/H‐5000 Szolnok, Sóház u. 4./ 
 

A  három  csillagos,  családias  jellegű  szálloda  Szolnok 
belvárosának egyik hangulatos utcájában helyezkedik 
el. A szálloda teljes egészében nem dohányzó épület. 
Kérjük  figyelembe  venni,  hogy  a  három  emeletes 
épületben  lift nincs. Kétfajta otthonosan berendezett 
szobatípus  foglalására  van  lehetőség:  standard 
szoba  (5 darab),  amelyek a második  és a harmadik 
emeleten  találhatóak.  Az  erkélyes  Lakosztályok  (3 
darab)  az  első  és  a  második  emeleten  találhatóak. 
Szobák  felszereltsége:  minden  szobában  és 
lakosztályban felszerelt konyhafal (bennük vízforraló 
és  kávé/tea  bekészítés),  műholdas  színes  televízió, 
minibár,  Wi‐Fi  internet  elérés  található.  A 
fürdőszobák  zuhanyfülkével,  hajszárítóval 
felszereltek.  
A  Lakosztályok  2  szobásak  (nappali+háló), 
amelyeknek  nappalijában  kétszemélyes  ággyá 
alakítható  kanapé  található,  így  akár  3  vagy  4  fő 

elhelyezésére is lehetőség nyílik.  
Szobaárak  tartalma:  szállás  büféreggelivel,  zárt  parkoló  használata,  ÁFA,  IFA. 
Szállodai szolgáltatások: 24 órás portaszolgálat, csomag és értékmegőrzés, reggeliző 
terem, Drink Bár, zárt parkoló (limitált férőhellyel).  
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Bejelentkezés:  14.00  órától  Kijelentkezés:  10.00  óráig.  A  nagygyűlés  helyszíne 
/Sóház utca – Táncsics Mihály utca – Kossuth Lajos út/ útvonalon kb. 8 perc sétával 
kényelmesen megközelíthető. 
 
 
Pelikán Vendégház  
/H‐5000 Szolnok, Jászkürt u. 1./ 
 

A Vendégház a városközpontban – a buszpályaudvar 
és a Szolnok Pláza közvetlen közelében ‐ a régi Hotel 
Pelikán  épületének  a  harmadik  emeletén 
helyezkedik  el.  Ugyanebben  az  épületben  található 
az elegáns és korszerű iLife Esztétikai Központ is. A 
Vendégház valamennyi szobája ebben az évben teljes 
körűen fel lett újítva.  
Szobák  felszereltsége  (16  szoba):  konyhai  rész, 
televízió,  zuhanykabinos  fürdőszoba.  A  büféreggelit 
a  vendégek  a  szállodával  szemben  elhelyezkedő 
Agóra Bisztróban tudják elfogyasztani 7.30 és 10.00 
óra  között.  Parkolni  az  utcán  lehetséges  (Pénteken 
18.00 óráig fizetős, este 6 óra után, illetve szombaton 
és vasárnap ingyenes.)  
Szobaárak  tartalma:  szállás,  reggeli,  ÁFA,  IFA. 
Bejelentkezés:  10.00  órától  Kijelentkezés:  13.00 
óráig. A nagygyűlés helyszíne /Baross utca – Kossuth Lajos út/ útvonalon kb. 5 perc 
sétával kényelmesen megközelíthető. 
 
 
TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

 

UTAZÁS  Autóval:  
Budapest felől:   
Az M5ös autópályán, majd hajtson ki a 32‐es km‐nél (Újhartyán) a 405., majd a 
4. főút felé Szolnok irányában, vagy a 4. főúton Szolnokig. 
 
Vonattal: 
Budapest,  Keleti  Pu.  vagy  Nyugati  Pu.  IC  vonat  Szolnokra  (óránként  indul, 
felváltva a két pályaudvarról). Aktuális menetrend: www.elvira.hu 




