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Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák!
Kedves Érdeklődők!

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk egyesületünk évi
nagygyűlésére, amelyre idén Bükfürdőn kerül sor. A rendezvény
vendéglátója és helyszíne a nemrég megújult Bükfürdő Gyógy- és
Élménycentrum, s szokásaink szerint péntek délután kezdjük, és
vasárnap délelőtt fejezzük be összejövetelünket (november 21-23.).

Bükfürdőt nem kell bemutatni a balneológusoknak. Hazánk e lendületes fejlődő
gyógycentruma nem csak a hazai gyógyidegenforgalom, de a nemzetközi gyógyturizmus
kedvelt célpontja. A gyógyfürdő mellett számos, különböző, de jó színvonalú lehelyezés és
étterem közt válogathatnak a résztvevők.

A hely szelleme magától értetődően adja a nagygyűlés egyik fő témáját: az egészségügyi
turizmus és a balneológia viszonya. Reméljük a meghívott előadók mellett az Önök
véleményét is megtárgyalhatjuk erről a fontos kérdésről, amely leegyszerűsítve a
tudományosság és az üzleti érdek összeegyeztetéséről szól.
A másik fő témánk az, amelyben a balneológia számos betegségben tudományosan
igazoltan eredményes, s ez a fájdalomcsillapítás. Itt ismételten számítunk a meghívott
előadók mellett az Önök személyes tapasztalatairól szóló előadásokra.
Természetesen a főtémák mellett más előadások is teret kapnak, bátran küldjenek be
előadás összefoglalókat.
Kérjük előadásaik összefoglalóit 2014. szeptember 8-ig szíveskedjenek beküldeni, a
programfüzetben megadott formában. Ez évben is az egyesület tudományos folyóirata
közli az előadások összefoglalóit.
A program részeként a szakdolgozók részére továbbképző előadásokat tervezünk,
elősegítendő tájékozódásukat az új fizioterápiás eljárásokban illetve a nekik is szükséges
továbbképzési pontok megszerzését.
Tudományos program része lesz a balneológiai fellegvárai által kiállított csapatok „véres”
küzdelme egy tudományos-szellemi vetélkedőn, valamint a Schulhof emlékérem
díjazottjainak előadásai.
Az első nap estéjét a hagyományos fogadás, a második nap estéjét társas vacsora és tánc
színesíti.
A helyi szervezők, a kongresszusi iroda és a tudományos szervező bizottság mindent
megtesz azért, hogy mindannyian úgy érezzék, érdemes volt Bükfürdőre eljönni. Várjuk
jelentkezésüket és számítunk részvételükre!
Tisztelettel:

Prof. dr. Géher Pál
a Magyar Balneológiai Egyesület elnöke
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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
Göde György
Schlögl Anita

Tudományos információ: Géher Pál
Budai Irgalmasrendi Kórház I. Reumatológia
E-mail: geherpal@gmail.com

Időpont: 2014. november 21-23.
Helyszín: Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum
9740 Bükfürdő, Termál krt. 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

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK

Absztrakt beküldési határidő: 2014. szeptember 8.
Kedvezményes jelentkezési határidő: 2014. szeptember 8.
Absztraktok elfogadásának visszaigazolása: 2014. október 1.
Szállásfoglalási határidő: 2014. október 20.
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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)

MBE tagjai
Nem tag
Szakdolgozó
Tényleges
nyugdíjasok
Kísérő

2014. szept. 8.
előtti befizetés
esetén

2014. szept. 8-i és utána
történő befizetés esetén
és a helyszínen

térítésmentes

8.000 Ft

8.000 Ft

9.000 Ft

15.000 Ft
18.000 Ft
8.000 Ft

17.000 Ft
20.000 Ft
10.000 Ft

Napijegy

7.000 Ft
8.000 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 nyugdíjas napijegy: 2014. szeptember 8-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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A NAGYGYŰLÉS FŐTÁMOGATÓJA
BÜKI GYÓGYFÜRDŐ ZRT.

TÁRSASÁGI PROGRAMOK
2014. nov. 21., péntek - 19.00
Nyitófogadás
(A részvételi díj tartalmazza)
Helyszín: Fürdő Étterem
(9740 Bükfürdő, Thermál krt. 34.)

2014. nov. 22., szombat - 19.00
Gála Vacsora
Jelentkezés a jelentkezési lapon
megadott feltételek szerint.
Helyszín: Hunguest Hotel Répce
Gold
(9740 Bükfürdő, Európa út 3.)

TUDOMÁNYOS PROGRAM

Főtéma:
Balneológia és egészségügyi turizmus
Fájdalom
Fizioterápiás továbbképzés szakdolgozóknak
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ELŐZETES PROGRAMBEOSZTÁS
2014. november 21.
2014. november 22.
2014. november 23.

14.00 – 17.00 – tudományos program
09.00 – 12.00 – tudományos program
13.00 – 16.00 – tudományos program
16.00 – 17.00 – MBE Közgyűlés
09.00 – 12.00 – tudományos program

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ

Várjuk előadások (8 perc + 2 perc vita) bejelentését a tudományos
programban jelzett témákhoz.
Absztrakt beküldési határidő: 2014. szeptember 8.
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
Hunguest Hotel Répce Gold****
(H-9740 Bükfürdő, Európa út 3.)

Szobaszám: 80 szoba

2004-ben nyitott meg a magas szintű és széleskörű
szolgáltatásokat nyújtó szálloda. A szobák nagy része
erkélyes, a fürdőszobák egy része fürdőkádas a másik
része pedig zuhanyzóval rendelkezik.
Szobák felszereltsége: televízió, telefon, minibár,
széf, internet csatlakozás.
Szobaár taralma: szállás reggelivel és ebéddel, a
szálloda saját wellness szigetének használata, az
éjszakák számával megegyező belépő a Büki
Gyógyfürdőbe, fitnessterem használat, fürdőköntös,
internet csatlakozási lehetőség a szobában és Wi-fi a
lobbyban, parkolás, Áfa, Ifa.
Szálloda felszereltsége: Étterem, Lobby Bár,
Wellness-sziget (finn- és infraszauna, gőzkabin,
jacuzzi, úszómedence, jégkásazuhany), Szépségszalon
(kozmetika, fodrászat, pedikűr-manikűr, masszázs,
thai
masszázs,
masszázsfotel,
solárium).
Bejelentkezés: 14.00 órától Kijelentkezés: 10.00
óráig

Hunguest Hotel Répce***
Szobaszám: 30 szoba
(H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 26.)

A több évtizedes múltra visszatekintő szálloda 1999ben teljes körű felújításon esett át. A tágas világos
szobák franciaerkélyesek. Szobák felszereltsége:
fürdőkádas fürdőszoba, televízió, telefon. Szobaár
tartalma: szállás reggelivel és ebéddel, a szálloda
saját wellness szigetének használata, az éjszakák
számával megegyező belépő a Büki Gyógyfürdőbe,
fürdőköntös, Wi-fi internet a lobbyban, parkolás, Áfa,
Ifa. Szálloda felszereltsége: Étterem, Lobby Bár,
Wellness-sziget (finn- és infraszauna, gőzkabin,
jacuzzi, úszómedence), Szépségszalon (kozmetika,
fodrászat,
manikűr-pedikűr,
masszázs).
Bejelentkezés: 14.00 órától Kijelentkezés: 10.00
óráig
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Apartman Hotel
(H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 43.)

Szobaszám: 20 szoba

A négy épületből álló, családias hangulatú Apartman
Hotel Bükfürdő zöldövezeti részén a gyógyfürdőtől
néhány perces sétatávolságra helyezkedik el.
Szobák felszereltsége: Az egy és másfélszobás
lakrészekben rádió, televízió, telefon, felszerelt
teakonyha, fürdőszoba és loggia található. Mindegyik
épületben vezeték nélküli (WI-fi) internet hozzáférést
biztosítanak.
Szobaár taralma: szállás reggelivel, ingyenes
parkolás a szálloda parkolóiban, ingyenes Wi-fihasználat, Áfa, Ifa.
Szálloda felszereltsége: Calvados Kávézó, Himalája
sószoba,
sakk
és
kártyaterem,
Ceragem-E
Thermomasszázságy, Internet hotspot, központi széf,
kerékpár-kölcsönzési lehetőség, ingyenes parkolási
lehetőség.
Bejelentkezés: 14.00 órától Kijelentkezés: 10.00
óráig

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
UTAZÁS - Autóval:
Budapest felől:
Az M1-es autópályán Győr, Hegyeshalom felé, majd hajtson ki a 129.
számú kijáraton a 85. főút felé Sopron, Csorna, Szombathely irányban.
Folytassa az utat az M85 – 85. főút – 86. főút – 84. főút útvonalon
Bükfürdőig.
Vonattal és Autóbusszal:
Budapest, Keleti Pu. IC vonat Szombathelyig. Szombathely
vasútállomástól a Vasi Volán járatán Bükgyógyfürdő, autóbusz állomásig.

