A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET
2020. ÉVI NAGYGYŰLÉSE
Kedves Kolléganők és Kollégák!
Kedves Barátaim!

Nagy-nagy szeretettel, tisztelettel, örömmel és
reménnyel hívom meg Önöket a Magyar Balneológiai
Egyesült 2020. évi nagygyűlésére, melyet Harkányban,
november 13. és 15. közt tartunk. Bízom benne, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan, aktív részvételükkel
támogatják Egyesületünket és a balneológiát.
Rendhagyó módon alakult az idei év, a COVID-19 járvány miatt
karanténnal, a tavaszi-nyári kongresszusok törlésével; a találkozók is
online zajlottak, ez a tavalyi évben megválasztott új vezetőséget is nehéz
feladat elé állította.
Mostanra rendeződni látszik a helyzet, kinyitnak a gyógyfürdők,
fogadhatják vendégeiket, betegeiket, így mi is hozzáláthattunk az idei
kongresszusunk megszervezéséhez.
Harkány mintegy 4,5 ezer lakosú város Baranya megyében. Egyedülálló,
kénes gyógyvizét a 19. század óta használják, méltán híres, elismert
gyógyvize hazánknak. A termálvíz bázis a felszínhez egészen közel
található. Az 1800-as években egy legelőterület kiterjesztése miatt
lecsapolták a mocsaras területet, ekkor fedezték fel a kénes forrásokat.
A 19. század második felében Zsigmondy Vilmos bányamérnök vezette a
termálkutak fúrását. A harkányi gyógyvizet fürdésre és ivókúrára is
használják.
Házigazdánk,
a
Zsigmondy
Vilmos
Harkányi
Gyógyfürdőkórház több mint 60 éve fogadja a betegeket, 1954-ben
kezdte meg működését.
A nagygyűlés egyik fő témája ezek után talán nem meglepően, a kénes
fürdők szerepe a különféle betegségek gyógyításában.
Másik fő témánk kapcsolódik a pandémiához, a balneoterápia szerepe
napjainkban, a COVID-19 betegek rehabilitációjában, a biztonságos
fürdőüzemeltetés kérdései a járvánnyal kapcsolatban.
A felkért előadókon kívül számítunk az Önök által bejelentett előadásokra
is a fő témáinkban, és azon kívül is. Poszterszekciót idén sem tartunk.
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Az előadások összefoglalóit 2020. szeptember 14-ig kérjük beküldeni, így
tudjuk az összefoglalókat lapunkban megjelentetni.
A hagyományainknak megfelelően a helyi, ezúttal Baranya megyei fürdők
most is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra.
A harkányi mikroklíma nagyon kedvező, a napsütéses órák száma 2200
körül van, így az egyik legnaposabb területe hazánknak.
A nagygyűlés helyszíne a Thermal Hotel Harkány, az első napi fogadás
helyszíne is ez, a nagyvonalú támogatást ezúton is köszönjük a
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház főigazgatójának és
vezetőségének. A bankettet a pécsi Manna Gasztró Élmény étteremben és
rendezvényteremben tartjuk, ahol borkóstolásra is lesz lehetőség, hiszen
ne feledjük, hogy a villányi borvidéken járunk.
Várunk mindenkit Harkányban,
a viszontlátásig tisztelettel üdvözli Önöket:
Dr. Nagy Katalin
a Magyar Balneológiai Egyesület elnöke
A NAGYGYŰLÉS FŐTÁMOGATÓI
Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora
Baksai Endre Tamás, Harkány város polgármestere
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Magyar Balneológiai Egyesület elnöke:
Dr. Nagy Katalin
Magyar Balneológiai Egyesület főtitkára:
Dr. Kovács Csaba
Tudományos Szervező Bizottság
Elnök: Dr. Nagy Katalin
Tagok:
Dr. Bender Tamás
Dr. Nusser Nóra
Dr. Kovács Csaba
Dr. Varga Csaba
Helyi Szervező Bizottság
Dr. Péter Iván
Dr. Nusser Nóra

Tudományos információ:
Dr. Nagy Katalin
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
E-mail: nagykatalindr@gmail.com
A Nagygyűlés időpontja:
2020. november 13-15.
Helyszín:
7815 Harkány, Járó József utca 1.
Kongresszus Szervező Iroda

Információ: Szalma Márta
H-1052 Budapest, Kígyó u. 4-6.
Tel.: + 36 (06) 1 311 66 87
E-mail: szalma@eqcongress.hu
Internet: www.eqcongress.hu
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LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Absztrakt beküldési határidő:
Kedvezményes jelentkezési határidő:
Absztraktok elfogadásának visszaigazolása:
Szállásfoglalási határidő:

2020. szeptember 14.
2020. szeptember 15.
2020. október 15.
2020. október 1.

REGISZTRÁCIÓ

A Nagygyűlésen való részvételre a jelentkezés on-line a Szervező Iroda
honlapján keresztül lehetséges.
Kapcsolat: Veres Gabriella, E-mail: veres@eqcongress.hu

Regisztrációs díjak (az árak az ÁFA-t tartalmazzák)

MBE tagjai
Nem tag
Szakdolgozó, Rezidens,
PhD hallgató
Tényleges MBE tag
nyugdíjasok
Kísérő
Ebéd / menü
Gála Vacsora

2020. szept. 15. 2020. szept. 15
előtti befizetés
után történő
esetén
befizetés esetén
18.000 Ft
20.000 Ft
21.000 Ft
23.000 Ft

Helyszínen

Napijegy

21.000 Ft
25.000 Ft

9.000 Ft
11.000 Ft

13.000 Ft

15.000 Ft

17.000 Ft

7.000 Ft

térítésmentes

9.000 Ft

13.000 Ft

7.000 Ft

9.000 Ft
2.400 Ft
14.000 Ft

10.000 Ft
2.400 Ft
14.500 Ft

11.000 Ft

A részvételi díj tartalma: a tudományos programon való részvétel, a kiállítás
megtekintése, programfüzet, pontszerző igazolás, névkitűző, kongresszusi táska,
nyitófogadás.
Napijegy tartalma: a tudományos programokon való részvétel, a kiállítás
megtekintése, programfüzet, névkitűző.
Kísérők részvételi díjának tartalma: nyitófogadás.
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
2020. nov. 13., péntek - 20.00
Nyitófogadás
(A részvételi díj tartalmazza)
Helyszín: Thermal Hotel Harkány

2020. nov. 14., szombat - 20.00
Gála Vacsora
Helyszín: Manna Gastro Élmény étterem és rendezvényterem, Pécs
(Jelentkezés a weboldalon megadott feltételek szerint)
HELYSZÍNI JELENTKEZÉST NEM TUDUNK FOGADNI!

A NAGYGYŰLÉS TERVEZETT PROGRAMJA:

09.00-12.30
14.00-17.00
17.00-18.00

November 13. péntek
A Baranya megyei fürdők bemutatkozása
Tudományos program
Beszélgetés. Gömör Béla és Varga Csaba
A Magyar Balneológiai Egyesület közgyűlése
I. meghirdetésben
Nyitófogadás
November 14. szombat
Tudományos program
Tudományos program
A Magyar Balneológiai Egyesület közgyűlése

09.00-12.00
12.00

A NAGYGYŰLÉS FŐ TÉMÁI:

14.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.30
17.30-18.30
20.00

t
t
t

II. meghirdetésben

November 15. vasárnap
Tudományos program
A nagygyűlés zárása

A kénes gyógyvíz szerepe a különféle betegségek gyógyításában
A balneoterápia szerepe napjainkban
A balneoterápia szerepe a COVID-19 betegek rehabilitációjában, a
biztonságos fürdőüzemeltetés kérdései a járvánnyal kapcsolatban
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TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Várjuk előadások (8 perc + 2 perc vita) bejelentését a tudományos
programban jelzett témákhoz és egyéb balneológiai témákban is.
Absztrakt beküldési határidő: 2020. szeptember 14.
Beküldési cím: veres@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 Balneológia, Gyógyfürdőügy,
Gyógyidegenforgalom folyóiratban 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 a
honlapján meg kívánja jeleníteni. Az ehhez való hozzájárulást a weboldalon az
előadás bejelentése során kérjük jelezni.

Az előadás megtartásához biztosított technikai eszközök:
Számítógép, projektor, Microsoft Office Windows 10 és Office 2013 program
Saját laptop használatára nincs lehetőség.

SZÁLLÁSAJÁNLATOK

Thermal Hotel Harkány****

(H-7815 Harkány, Járó József u. 1.)
Szobaszám: 115 szoba

A
Nagygyűlés
helyszínéül
szolgáló
gyógyszálloda – a városközpont és a
Gyógy- és Termálfürdő közelében, a város
legnyugodtabb részén, gondozott parkban,
pihentető környezetben várja vendégeit. A
szálloda bárjában és éttermében bőséges,
változatos ételkínálatot nyújtanak. A
szálloda Wellness részlegén a vendégek a
hotel
saját,
külső
és
belső
gyógymedencéiben élvezhetik a gyógyító
vizet, továbbá masszázs elemekkel
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felszerelt úszó- és élménymedence, Szaunafalu – bioés finn szaunákkal, gőz- és törökfürdő, sótéglákkal
kombinált infrakabin – várja a kikapcsolódni vágyókat.
Kényeztető
masszázsok
széles
skálája,
gyógyszolgáltatások, kozmetika, manikűr, pedikűr,
fodrászat, szolárium várják a vendégeket. A szálloda
szobái elegáns és modern stílusukkal kellemes
atmoszférát árasztanak, amelyekben színes TV, telefon,
WI-FI internetelérés (mind a szobákban, mind pedig a közösségi terekben), minibár,
szobaszéf, hajszárító, fürdőköpeny áll a vendégek rendelkezésére. Szobaár tartalma:
Szállás svédasztalos reggelivel, Wellness részleg, Wi-Fi Internet, ÁFA, IFA. Parkolás: a zárt
parkoló használata ingyenes.

Dráva Hotel Thermal Resort****

(H-7815 Harkány, Bartók Béla u. 1.)
Szobaszám: Classic: 30 szoba Superior: 10 szoba
Az szálloda a Harkányi Gyógy-, és Termálfürdő
közvetlen szomszédságában helyezkedik el,
amelyben étterem és Lobby bár is található. A
Wellness
Világ
Centrum
az
alábbi
szolgáltatásokat nyújtja vendégeinek: medence
élmény elemekkel, jacuzzi, fitness-terem, finn
szaunák, gőzkabin, sószoba. A hotel szobáinak
mindegyike
klimatizált,
TV-vel,
internet
csatlakozási
lehetőséggel,
minibárral,
vízforralóval, szobaszéffel felszereltek. A
fürdőszobákban hajszárító és fürdőköpeny
bekészítés található. A Classic Prémium szobák
egy légterű szőnyegpadlós szobák, a Superior
szobák pedig nagy alapterülettel rendelkeznek,
amelyek egy hálóhelyiségből és egy nappali
részből állnak. Szobaár tartalma: Szállás
büféreggelivel, Wellness Világ, internet,
fürdőköpeny használata, ÁFA, IFA. Parkolás: a
zárt kamerával megfigyelt parkoló 800,Ft/nap/kocsi.
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Komfort Hotel Platán

(H-7815 Harkány, Bartók Béla u. 15.)
Szobaszám: Economy: 10 szoba
A szálloda csendes, nyugodt
környezetet biztosít a pihenni és
gyógyulni vágyóknak. Az economy
szobák
balkon
nélküli,
zuhagyozósak,
TV-vel,
hűtőszekrénnyel felszereltek. Az emelet
lépcsőn megközelíthető.
Szobaár tartalma: Szállás büféreggelivel, internet, ÁFA, IFA.
Parkolás: térítésmentes nagy zárt parkoló.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
UTAZÁS - Autóval:
Budapest felől: Budapestről az M6-os Pécsig, majd az 58 sz. főúton Harkányig kell
menni.

Busszal:
Harkány jól megközelíthető busszal, több nagyvárosból direkt járat jön.
Távolsági autóbusszal Budapest-Pécs-Harkány vagy Budapest-Szekszárd-MohácsHarkány vonalon tudják elérni.

Vonattal:
A vasúti közlekedés nem jó, ezért busszal vagy gépkocsival ajánlott Harkány város
megközelítése! Amennyiben mégis a vasúti közlekedést választják, részletes
információkat az alábbi elérhetőségen találnak.

Kapcsoló linkek:
www.elvira.hu (vasúti menetrend)
www.menetrendek.hu (autóbusz menetrend)

