A 125 ÉVES MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET JUBILEUMI NAGYGYŰLÉSE

Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kollégák!

Tisztelettel meghívom Önöket és Önökön keresztül valamennyi
érdeklődőt egyesületünk 2016. évi Nagygyűlésére. Ahogy azt a meghívó
megszokottól eltérő formáján és címén is észrevehették ebben az
évben ünnepi alkalomra hívom Önöket.
Egyesületünk 125 éves!
A meghívó a szokásos technikai tudnivalók mellett rövid áttekintést is
tartalmaz történetünkről. A történeti előzmények ismertetéséből láthatják, hogy ritka
jubileum ez a hozzánk hasonló tudományos egyesületek történetében.
Ritkaság – és ez elődeinket dicséri – hogy felismerték a közös cselekvés fontosságát,
ennek érdekében össze tudtak fogni, és akkor még szokatlan módon tudományos
egyesületet alapítottak. Ritkaság azért is, hogy az egyesület és persze a tudományág, a
balneológia, amellyel foglalkozunk fennmaradt – két világháború, több forradalom,
többszörös rendszerváltás ellenére – mind a mai napig. Ebből máris adódik a mai
egyesület tagjainak feladata: méltóan képviselni és művelni ezt a szakmát. A Nagygyűlés
arra ad alkalmat, hogy megmutathassuk hova jutottunk és hova szeretnénk tovább
fejlődni. Ezt a lehetőséget kérem, minél nagyobb számban ragadják meg, s jelentkezzenek
előadás bejelentéssel. Természetesen lesznek felkért, múltunkkal foglalkozó előadások,
lesznek ünnepi köszöntők, de az egyesület igazi erejét tagjainak aktivitása mutatja meg
igazán.
A tudományos program mellett külföldi vendégeink mutatják be a balneológia helyzetét
Európa szerte. Külön, párhuzamos szekció foglalkozik a gyógyturizmus helyzetével.
Reményeink szerint szponzorált előadások mellett a balneológiával foglalkozó cégek
kiállítása is méltó lesz a jubileumhoz.
A Nagygyűlés mellett - reményeink szerint - történeti kiadványt, a magyar fürdők orvosi
leírását tartalmazó könyvet jelentetünk meg novemberig, s lapunk jubileumi különszáma
is megjelenik. Mindezekről és egyéb ünnepi eseményeinkről egyesületünk honlapján
tájékozódhatnak (www.balneologia.hu).
Talán nem ünneprontás, ha már a köszöntőben is anyagiakról esik szó. A méltó
megünneplés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány és az „Off to Spas” projekt jelentős
anyagi támogatása révén valósulhat meg.
Ilyenkor szokás a helyszín bemutatása is, de ezúttal – Hévíz esetében – erre
nyilvánvalóan nincs szükség. A magyar balneológia egyik fellegvára Hévíz, várja Önöket.
A szívélyes fogadtatást, a színvonalas rendezést az egyesület vezetése mellet az EQ
Congress és nem kevésbé a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház munkatársai
garantálják. Kérem, hogy ezen ünnepi alkalommal minél nagyobb számban jöjjenek el és
aktívan vegyenek részt.
Ünnepeljük együtt a Magyar Balneológiai Egyesület megalapításának 125. évfordulóját!
Prof. Dr. Géher Pál
a Magyar Balneológiai Egyesület elnöke
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Miért is jubiláris az idei Kongresszusunk?
Magyarországon a balneológia a XIX. században fontos,
mondhatni vezető kérdésnek számított a medicinán belül.
Alig volt még hatékony gyógyszer, sebészi eljárás, viszont
gazdagok voltunk a spontán feltört gyógyvizekben. Ennek
tulajdonítható, hogy az 1837-ben megalakult Pesti Királyi
Orvosegyesület
keretei
között
1882-ben
Állandó Balneologiai Bizottság létesült. Akkortájt minden
orvosi szakma „érdekelt” volt a medicinában. Ennek
megfelelően a Bizottság elnöke a gyermekgyógyász Bókai János lett. Tevékenységük
lényege az ország fürdőinek éves kérdőíves felmérése volt. 1889. április 10-én a
szülész-nőgyógyász Tauffer Vilmos foglalta el a Bizottság elnöki székét.
Az ő javaslatára történt meg az egyesületté alakulás.
A balneologiai kongresszusra 1890. október 23.-25. között került sor, melyen
149 orvos és 19 fürdőképviselő vett részt.

1891. május 3.-án, az I. kongresszus keretében volt „A Magyar Szent Korona
Országainak Balneologiai Egyesülete” alakuló közgyűlése. A későbbiekben általában
csak Balneologiai Egyesületnek nevezték. Az ülést, mint korelnök Korányi Frigyes
vezette le. Az egyesület első elnöke Tauffer Vilmos lett, főtitkára Lőw Sámuel.
Korábban csak a közegészségi és a mentő egyesület alakult meg.
A Balneologiai Egyesület évente adott ki Évkönyvet. A 431-es csúcs-taglétszám
1914-re alakult ki, köztük 15 nyilvános rendes egyetemi tanár volt.
Értelemszerűen 1920 után az egyesület nevéből elmaradt „A Magyar Szent
Korona Országainak” kitétel, s csak az Országos Balneologiai Egyesület maradt meg.
Tehát egyesületünk idén ünnepelheti megalakulásának 125. évfordulóját,
mint a harmadik legrégebbi hazai orvosegyesület.
Dr. Gömör Béla
az Egyesület Történeti Bizottságának
elnöke
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Fővédnök:
Dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott, Zala Megyei Kormányhivatal
Dr. Pál Attila
Zala Megyei Közgyűlés elnöke
Manninger Jenő
országgyűlési képviselő
Védnökök:
Papp Gábor
Hévíz Város polgármestere
Szent András Reumakórház

Támogatók:

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány

OFF TO SPAS projekt
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Magyar Balneológiai Egyesület elnöke:
Géher Pál
Magyar Balneológiai Egyesület főtitkára:
Nagy Katalin
Tudományos Szervező Bizottság
Elnök: Géher Pál
Tagok:
Bender Tamás
Hunka Aniella
Gömör Béla
Kulisch Ágota

Helyi Szervező Bizottság
Bergmann Annamária
Kulisch Ágota
Csörnyei Mária
Mándó Zsuzsanna
Gyarmati Noémi
Pugner Ilona
Kiss Csaba
Storcz Petra
Tudományos információ: Géher Pál
Budai Irgalmasrendi Kórház I. Reumatológia
E-mail: geherpal@gmail.com

A Nagygyűlés időpontja: 2016. november 18-20.
Helyszín: NaturMed Hotel Carbona
8380 Hévíz, Attila u. 1.

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
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LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Absztrakt beküldési határidő: 2016. szeptember 12.
Kedvezményes jelentkezési határidő: 2016. szeptember 12.
Absztraktok elfogadásának visszaigazolása: 2016. október 17.
Szállásfoglalási határidő: 2016. október 18.

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

Regisztrációs díjak (az árak az ÁFA-t tartalmazzák)
2016. szept. 12.
előtti befizetés
esetén

MBE tagjai
16.000 Ft
Nem tag
18.000 Ft
Szakdolgozó
10.000 Ft
Tényleges MBE
térítésmentes
tag nyugdíjasok
Kísérő
6.000 Ft

2016. szept. 12
után történő
befizetés esetén

Helyszínen

18.000 Ft
20.000 Ft
11.500 Ft

19.000 Ft
22.000 Ft
13.000 Ft

8.000 Ft

10.000 Ft

7.000 Ft

9.000 Ft

Napijegy

8.000 Ft
9.000 Ft
5.000 Ft


4.000 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: 2016. szeptember 12-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/
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TÁRSASÁGI PROGRAMOK
2016. nov. 18., péntek - 20.00
Nyitófogadás
(A részvételi díj tartalmazza)
Helyszín: Tófürdő

2016. nov. 19., szombat - 20.00
Gála Vacsora
Jelentkezés a jelentkezési lapon
megadott feltételek szerint.
Helyszín: NaturMed Hotel
Carbona (8380 Hévíz, Attila u. 1.)

TUDOMÁNYOS PROGRAM

ELŐZETES PROGRAMBEOSZTÁS
2016. november 18.
2016. november 19.

2016.november 20.

14.00–18.00 Ünnepi Tudományos Program
18.00 Magyar Balneológiai Egyesület közgyűlése
I. meghirdetésben
20.00 Nyitófogadás
Nagyterem
09.00-10.30 Off to Spas workshop (angol nyelven)
10.30-12.00 Tudományos program I.
13.00-17.00 Tudományos program II.
17.00 Magyar Balneológiai Egyesület közgyűlése
II. meghirdetésben
Különterem
10.30-13.00 Off to Spas workshop II.
14.00-16.00 Off to Spas workshop III.
20.00 Gála vacsora
09.00–13.00 – Tudományos Program III.

Főtémák:

Mozgásszervi betegségek kezelése a
balneoterápiától a gyógyszerekig
Varia
Hévíz, 2016. november 18-20.
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TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Várjuk előadások (8 perc + 2 perc vita) bejelentését a tudományos
programban jelzett témákhoz.
Absztrakt beküldési határidő: 2016. szeptember 12.
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, projektor, Microsoft Office Windows 10 és Office 2013 program
Saját laptop használatára nincs lehetőség.

SZÁLLÁSAJÁNLATOK

NaturMed Hotel Carbona****superior
H-8380 Hévíz, Attila u. 1.

Szobaszám: 50 db. Standard szoba

A kongresszus helyszíneként is szolgáló szálloda
Hévíz város központjában, mediterrán stílusú,
arborétumszerű zárt kertben helyezkedik el. A
harmonikus színvilágú és kényelmesen berendezett
standard szobák felszereltsége: balkon, színes
televízió, rádió, minibár, telefon, szobai széf,
fürdőszoba, hajszárító, WIFI internet elérés.
Szobaár taralma: szállás büfé reggelivel és
büféebéddel, a több mint 1000m² vízfelületű
wellness részleg /wellness medence, élményfürdő,
uszoda, termálfürdő, pezsgőfürdő, Kneipp-taposó,
Hévíz, 2016. november 18-20.
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szauna-sziget, fitnesz-terem/ használata, ingyenes
részvétel a szálloda által kínált rekreációs, preventív
csoportos
sportprogramokon,
fürdőköpeny
bekészítés, ÁFA, IFA.
Szálloda felszereltsége: Étterem, kávézó, drink-bár,
medence-bár, élményfürdő /részben fedett, részben
nyitott vízfelületekkel, pezsgőfürdő, termálfürdő,
Kneipp taposó-medence/, fedett uszoda, szauna,
aromakamra, gőzfürdő, tepidárium, sóbarlang,
pihenőterem, wellness-medence, gyógyászati részleg, szépségfarm /wellness vital
programok: masszázsok, kádfürdők, pakolások, test-, arc- és cellulite kezelések,
fodrászat, kozmetika, pedikűr, manikűr, szolárium/.
Parkolás: ingyenes Bejelentkezés: 14.00 órától Kijelentkezés: 10.00 óráig

Hotel Spa Hévíz****/***
Szobaszám: 10 db. Standard 4*, 10 db. Classic 3*
H-8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos Sétány 1.

A szálloda patinás hangulatú virágos, ősfás parkban, természetvédelmi területen a
gyógytó közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A szálloda valamennyi szobája
nemdohányzó.
Szobák felszereltsége: színes televízió, minibár, telefon,
szobai széf, fürdőszoba, hajszárító, WIFI internet elérés. A
standard szobák erkélyesek.
A Classic szobáknak nincs erkélyük, egy részük tetőtéri.
Szobaár taralma: üdvözlő ital, szállás bőséges büfé
reggelivel, a szálloda saját gyógymedencéjének,
pezsgőfürdőjének, szaunájának és infrakabinjának,
fitnesztermének használata, fürdőköpeny bekészítés,
ÁFA, IFA.
Szálloda felszereltsége: Platán étterem, wellness és
therápiás részleg /gyógymedence, pezsgőfürdő
élményelemekkel, finn- és infraszauna, fitneszterem/,
kozmetika, pedikűr, manikűr, masszázskezelések,
gyógy programok, gyógy szolgáltatások.
Parkolás: ingyenes
Bejelentkezés: 14.00 órától
Kijelentkezés: 11.00 óráig
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Hunguest Hotel Panoráma***superior
H-8380 Hévíz Petőfi Sándor u. 9.

Szobaszám: 20 db. szoba

A szálloda Hévíz központjában és a gyógytó
közvetlen szomszédságában helyezkedik el.
Szobák felszereltsége: erkély, fürdőszoba,
telefon, rádió, színes televízió, minibár, WIFI
internet elérés. Szobaár taralma: szállás bőséges
büfé reggelivel és büfé ebéddel, ingyenes WIFI
internet használat, ÁFA, IFA.
Szálloda felszereltsége: Étterem, lobby bár,
ajándékbolt,
gyógycentrum
/elektroterápiás,
balneoterápiás
kezelések,
gyógymasszázs,
gyógytorna, vízi torna, víz alatti sugármasszázs,
ultrahang,
súlyfürdő,
stb./,
Szépségsziget
/fodrászat, kozmetika, pedikűr, manikűr, kínai
természetgyógyászati
program,
infraszauna,
különféle
masszázsok,
wellness
rituálék,
alakformáló programok/.
Parkolás:
fizetős
/Parkoló
1.500.-Ft/nap,
Mélygarázs: 2.000.-Ft/nap/ Bejelentkezés: 14.00 órától Kijelentkezés: 10.00 óráig

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

UTAZÁS - Autóval: Budapest felől:
M1/M7 autópálya
(Győr/Bécs/Ausztria/Szlovákia/Balaton/Horvátország/Szlovénia) irányába, majd
letérve az M7-es autópályára (Horvátország/Szlovénia/Nagykanizsa/Balaton/
Székesfehérvár) felé, ezt követően az M7-es autópályát elhagyni a 170. számú
kijáratnál a 76-os út irányába.
Busszal:
Indulás - Népliget
Érkezés autóbusz-pályaudvar Hévízautóbusz-állomás
Aktuális menetrend:
http://menetrendek.hu/
7:00
9:40
9:00
11:40
11:00
13:40
13:00
15:50
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Magyarország egyedülálló természeti
csodája a Hévízi Gyógytó!
A Hévízgyógyfürdő és Szent András
Reumakórház, a gyógytó és a tóhoz
kapcsolódó intézmények üzemeltetője,
a terápiás, rehabilitációs és rekreációs
szolgáltatások széles palettáját kínálja.
A Hévízi Gyógytó egész éven át
látogatható, hiszen a vízhőmérséklete
télen sem csökken 24 °C alá, nyáron pedig
elérheti a 35-38 °C-ot is. A tóparti Festetics
Fürdőház kényeztető wellness szolgáltatások,
tradicionális hévízi gyógymódok, prevenciós
csomagok széles palettáját kínálja.

Bővebb információ: www.spaheviz.hu
A Szent András Reumakórházban a szakorvosi
vizsgálat után, egyénre szabott terápiatervet
alakítunk ki, amely alapján komplex kúrát
kínálunk. A kórház szolgáltatásai közé
tartoznak: fizioterápiás kezelések teljes
tárháza, diagnosztikai egységek, szakorvosi, gyógyászati, konzíliumi lehetőségek.
A festői tópart közvetlen közelében
található a Hotel Spa Hévíz. A modern
és egyben patinás hangulatú Hévízi Gyógytó
szállodája kitűnő adottságai révén ideális helyszínt
biztosít a gyógyulni és pihenni vágyó vendégeknek.

Bővebb információ: www.hotelspaheviz.hu
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

