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Kedves Kolléganők! 
Kedves Kollégák! 
 
Tavaly Hévízen ünnepeltük egyesületünk alapításának 125. 
évfordulóját, kiemelt rendezvénnyel, kiadványokkal. Az idei év nem 
kínál ilyen jelentős ünnepi eseményt, ha úgy tetszik a „dolgos 
hétköznapok” ünnepe következik, amikor újra találkozhatunk 
november 17-19. közt, Mórahalmon. 
Mórahalom nem ismeretlen a gyógyfürdők ügyeit ismerők számára. 
Tavaly a Magyar Fürdőszövetség „az év feltörekvő fürdője” 
kategóriában a Szent Erzsébet Mórhalmi Gyógyfürdőt első 
helyezéssel ismerte el. Maga a település 1992-ben ünnepelte 
alapításának 100. évfordulóját, 1989 óta város a mintegy 6000 

lakosú település. Ebből következőleg a városi rangot adó intézményei mind új építésűek, az 
építészet iránt érdeklődők legnagyobb örömére. 2003-ban a régi művelődési ház 
rekonstrukciója nyomán készült el az „Aranyszöm Rendezvényház”, amely 
vándorgyűlésünknek ad majd helyt. A gyógyfürdő vonzerejének köszönhetően több szálloda 
(Colosseum, Elixir) és panzió létesült. A település nevezetessége a Nagszéksós –tó 
bivalyrezervátum, valamint, hogy itt született Tóth Menyhért festőművész. 
Vándorgyűlésünk fő témája a balneoterápia és a wellness viszonya lesz. Égető szakmapolitikai 
kérdés vajon a (gyógy)vizeink felhasználásában az orvosi és a szórakoztató, élményfürdő 
felhasználás viszonya mennyire tolódik el –ahogy azt ma látjuk- az utóbbi javára. Vajon a jövő 
fürdőjében a gyógyászat csak a történelem részeként említődik, vagy folyik még tényleges 
gyógyászati tevékenység fürdőinkben? Természetesen, ahogy eddig is az új – nem a főtémához 
kapcsolódó – vizsgálatokat bemutató előadásokkal is várjuk a résztvevők előadásait. Míg 
tavaly a meghívott előadók - a történeti visszatekintés okán- a program jelentős részét 
foglalták el, idén ezt a helyet az Önök előadásai hívatottak elfoglalni. 
Vándorgyűlésünk keretein belül szakmai továbbképzést is szervezünk orvosoknak és 
szakdolgozóknak a balneoterápia újdonságairól, melyre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. A kongresszusi résztvevők – természetesen – részt vehetnek ezen a rendezvényen is, 
de a továbbképzési pont megszerzése külön regisztrációhoz – és díjfizetéshez- kötött.  
A tudományos program mellett kikapcsolódásra is lehetőség lesz. Elsősorban a gyógyfürdő 
megtekintését és kipróbálását ajánlom figyelmükbe, de szeretettel várjuk Önöket a 
megnyitóünnepséget követő fogadásra (péntek) illetve az érdeklődőket a bankettra (szombat. 
A rendezvény létrehozásához Mórahalom Város Önkormányzata nyújtott anyagi és szervezési 
segítséget, ezért külön köszönet illeti Nógrádi Zoltán polgármester urat. Reméljük további 
támogatók (kiállítók, hirdetők) révén a megszokott magas színvonalú rendezvényen 
találkozhatunk novemberben. 
 

Várjuk előadásaikat, s legfőképpen Önöket Mórahalmon! 
 

Tisztelettel üdvözli Önöket: 
 

Prof. Dr. Géher Pál 
a Magyar Balneológiai Egyesület elnöke 

mailto:congress@motesz.hu�
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Fővédnök: 
 

Dr. Juhász Tünde  
Csongrád Megyei Kormányhivatal, kormánymegbízott 

Kakas Béla 
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke 
Prof. Dr. Szabó Gábor akadémikus,  

a Szegedi Tudományegyetem rektora 
Nógrádi Zoltán 

Mórahalom város polgármestere 
 

Fő támogató 
Mórahalom Város Önkormányzata 

 
Magyar Balneológiai Egyesület elnöke:  

Géher Pál 
Magyar Balneológiai Egyesület főtitkára:  

Nagy Katalin 
 

Tudományos Szervező Bizottság 
Elnök: Géher Pál  

Tagok: 
Bender Tamás  Kulisch Ágota 

Gömör Béla Nagy Katalin 
Hunka Aniella Ortutay Judit 

 
Helyi Szervező Bizottság 

Berta Zsolt Demus Katalin 
Stampf Mariann Duka Félix 

Farkas Gábor 
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Tudományos információ: Géher Pál 
Budai Irgalmasrendi Kórház I. Reumatológia  

E-mail: geherpal@gmail.com 
 

A Nagygyűlés időpontja: 2017. november 17-19. 
 

Helyszín: Aranyszöm Rendezvényház 
6782 Mórahalom, Röszkei út 1. 

 
LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK 

 

Absztrakt beküldési határidő:    2017. szeptember 11. 
Kedvezményes jelentkezési határidő:   2017. szeptember 11. 
Absztraktok elfogadásának visszaigazolása:  2017. október 16. 
Szállásfoglalási határidő:    2017. október 16. 

 
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:  

 
Regisztrációs díjak (az árak az ÁFA-t tartalmazzák) 

 

 
2017. szept. 11. 
előtti befizetés 

esetén 

2017. szept. 11 
után történő 

befizetés esetén  
Helyszínen Napijegy 

MBE tagjai 16.000 Ft   18.000 Ft   19.000 Ft 8.000 Ft   
Nem tag 19.000 Ft   21.000 Ft   23.000 Ft 9.000 Ft   
Szakdolgozó, Rezidens, 
PhD hallgató 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  
 

mailto:geherpal@gmail.com
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A részvételi díj tartalma: a tudományos programon való részvétel, a kiállítás 
megtekintése, programfüzet, pontszerző igazolás, névkitűző, kongresszusi táska, 
nyitóvacsora. 
Napijegy tartalma: a tudományos programokon való részvétel, a kiállítás 
megtekintése, programfüzet, névkitűző. 
¬Tényleges MBE tag nyugdíjas napijegy: 2017. szeptember 11-i és utána történő 
befizetés esetén, valamint a helyszínen. Ez előtt térítésmentes. 
¬Szakdolgozó napijegy: A 2017. november 18-i akkreditált tanfolyamra vonatkozik. 
Igazolt részvétel a továbbképző tanfolyamon (6 kreditpont): 5000 Ft (orvos, 
szakdolgozó egyaránt). A továbbképzésen a konferencia résztvevői is részt vehetnek 
külön díjazás nélkül, de ez esetben továbbképzési pontot nem kaphatnak.  
Az akkreditált továbbképzésen igazolt részvétel 5 000 Ft szeptember 11. előtt, után, 
és a helyszínen is. 
Kísérők részvételi díjának tartalma: nyitóvacsora. 
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/ 

 
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 

 
TÁRSASÁGI PROGRAMOK 

2017. nov. 17., péntek - 20.00 
Nyitóvacsora   
(A részvételi díj tartalmazza)  
Helyszín: Colosseum Hotel (6782 Mórahalom, Milleniumi sétány 4-6.) 
 
2017. nov. 18., szombat - 20.00 
Gála Vacsora 
Helyszín: Colosseum Hotel (6782 Mórahalom, Milleniumi sétány 4-6.) 
Jelentkezés a jelentkezési lapon megadott feltételek szerint. 

http://www.balneologia.hu/
mailto:szalma@eqcongress.hu
http://www.eqcongress.hu/
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ELŐZETES PROGRAMBEOSZTÁS  
 

2017. november 17. 

14.00–18.00 Tudományos Program 
18.00 Magyar Balneológiai Egyesület közgyűlése I. 
meghirdetésben 

20.00 Nyitó vacsora 
2017. november 18. 09.00-11.30 Továbbképzés 

Fehérné Kiss Anna: Korszerű bizonyítékok a gyógytornában                                              
Dr. Nagy Katalin: Bizonyítékokon alapuló fizioterápia I. Kis, 
közép, nagy frekvenciás kezelések, fototerápia                                               
Dr. Bender Tamás: Bizonyítékokon alapuló fizioterápia II. 
Mágneskezelés, lökéshullámterápia, ultrahang, krioterápia                                                                    
Dr. Kulisch Ágota: Korszerű hidroterápia                                 
Dr. Kovács Csaba: Balneoterápia I. Bizonyítékok 
mozgásszervi betegségekben   
Dr. Géher Pál: Balneoterápia II. Bizonyítékok nem 
mozgásszervi betegségekben 

10.30-12.00 Tudományos program 

13.00-17.00 Tudományos program 
17.00 Magyar Balneológiai Egyesület közgyűlése II. 
meghirdetésben 
20.00 Gála vacsora 

2017. november 19. 09.00–13.00 – Tudományos Program 
 

 

 

Főtémák: 
 

Balneoterápia és/vagy wellness 
 

 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 

 

Várjuk előadások (8 perc + 2 perc vita) bejelentését a tudományos 
programban jelzett témákhoz.  
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Absztrakt beküldési határidő: 2017. 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, projektor, Microsoft Office Windows 10 és Office 2013 program 
Saját laptop használatára nincs lehetőség. 
 

 
SZÁLLÁSAJÁNLATOK 

 
COLOSSEUM HOTEL****superior  Szobaszám: 79 szoba 
6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 4-6. 

Mórahalom központjában, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő mellett 
található akadálymentesített szálloda. 
 

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


A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2017 
ÉVI NAGYGYŰLÉSE 

 
Mórahalom, 2017. november 17-19. 

 
Szobaár tartalma: Hideg-meleg 
büféreggeli és büféebéd, wellness részleg 
használata (élménymedence, 
koktélmedence, jakuzzi, finn és infra-
szauna, szókamra, gőzfürdő, 
élményzuhanyok, hideg és melegvizes 
Kneipp medence), fitnesz terem kardio 
gépekkel, fürdőköpeny, szobaszéf, 
internet csatlakozási lehetőség, WIFI a 
szálloda egész területén, a szomszédos  
Szent Erzsébet Gyógyfürdő és medence 

szolgáltatásainak korlátlan, ingyenes használata, szivarszoba, ÁFA, IFA. 
A szállodai szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az utazás 
napján 10.00 óráig kérik elhagyni.  
Parkolás: térítésmentesen használható, zárt parkoló a szállodával szemben. 
 

ELIXÍR HOTEL***superior  Szobaszám: 26 db szoba 
6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. 

 
A Dél-Alföld legújabb medical 
wellness szállodája. A Magyar 
Szállodák és Éttermek Szövetség 

2017-évben elnyerte a „Zöld Szálloda” minősítést. Nemdohányzó szálloda. 
Szobaár tartalma: büfé reggeli és büféebéd, wifi internet, fürdőköpeny bekészítés, 
wellness részleg használata, valamint a Gyógyfürdőbe való korlátlan belépés, ÁFA, 
IFA. 
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A szállodai szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az utazás 
napján 10.00 óráig kérik elhagyni.  
Parkolás: a szálloda közvetlen környezetében és az egész város területén ingyenes a 
parkolás. 
 
THERMÁL PANZIÓ    Szobaszám: 10 db 
6782 Mórahalom, Szegedi út 1/b. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mórahalom központjában található panzió.  
Szobaár tartalma: svédasztalos reggeli, menü ebéd, fürdőköntös, 
zuhanykabinos fürdőszoba, TV, WIFI hozzáférési lehetőség, értékmegőrző, a 
Gyógyfürdő korlátlan használata, ÁFA, IFA. A szállodai szobákat az érkezés 
napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az utazás napján 10.00 óráig kérik 
elhagyni. Parkolás: ingyenes, zárt parkolóudvar.  
 
 

A rendelkezésre álló szálláshelyek félpanziós ellátást biztosítanak, így 
minden éjszakai szállásfoglalással 1 ebéd vehető igénybe a foglalt 
szálloda éttermében és ajánlata szerint. Lehetőség van a félpanzión 
felül is ebédek igénylésére valamennyi résztvevőnek/kísérőnek a 
regisztrációs felületen ajánlottak szerint.  

 

A helyszínen igen korlátozottan lesz lehetőség az előzetesen megrendelt 
igényektől eltérni, ezért kérjük regisztrációjával egy időben adja meg 
ebédrendelését is! 
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Szálloda 

neve: 
Egyágyas 

szoba 
Kétágyas 

szoba Ár tartalma: 

Colosseum 
Hotel 28 600 Ft 37 000 Ft  

Szállás, reggeli, büféebéd, IFA, ÁFA 
Félpanzión felüli ebéd igénylés; 

büféebéd: 4 500 Ft/fő 

Elixír Hotel 21 000 Ft  34 000 Ft  

Szállás, reggeli, büféebéd, IFA, ÁFA 
Félpanzión felüli ebéd igénylés; 

Péntek - menüebéd: 900.-Ft/fő 
Vasárnap - büféebéd: 2000.- Ft/fő 

Thermál 
Panzió 15 900 Ft  22 800 Ft  

Szállás, reggeli, menüebéd, IFA, ÁFA 
Félpanzión felüli ebéd igénylés; 

menüebéd: 850.-Ft/fő 
 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 
UTAZÁS - Autóval Budapest felől: M5 autópályán Budapestről-Szerbia 
irányába a Szeged-nyugati kijárónál kell elhagyni az autópályát, majd a 
kereszteződésnél jobbra, Baja felé tartani az 55-ös úton, a táblákat követve. 
Innen 12 km-re van Mórahalom. A 19-es km táblánál lévő új körforgalom a 
várost elkerülő útszakaszra terel, Mórahalom felé a 3. kijáratot kell 
választani!  

A városba érve jobb oldalon a buszpályaudvar és a templom mellett a 
körforgalomban a Zákányszék irányába - 1. kijárónál - kell fordulni és 
egyenesen haladva bal oldalon található a Colosseum és az Elixír 
szálloda. 

 

A városba érve jobb oldalon a buszpályaudvar és a templom mellett a 
körforgalomban a 2. kijárónál tovább Baja irányába haladva jobb 
oldalon található a Thermál Panzió épülete közvetlenül kapcsolódva a 
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőhöz.  

 
Vonattal: IC Szegedig – www.elvira.hu 
Szegedtől busszal: A Szegedi Vasútállomásra érkezők a 11-es busszal vagy 
az 1-es és a 2-es villamossal tudják megközelíteni a Mars téri Autóbusz 
állomást. A távolsági buszok az 1-es, 2-es és a 3-as megállóból indulnak 
Mórahalomra. A pontos indulások időpontjáról az információs pultnál lehet 
érdeklődni. 
Részletes menetrendért látogasson el a www.tiszavolan.hu weboldalra. 

http://www.tiszavolan.hu/Default.aspx?enc=qEjVTBjXW2cPAaYWl1gOW5B4O8IPTD6+VL6x++zh0bQ4OcAma1vU1uB3X+UrAFQx
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