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MAGYIPETT
43. Kongresszusa

FEJLŐDÉS ÉS IDENTITÁS

KEDVES KOLLÉGÁK!
FEJLŐDÉS és IDENTITÁS ! – Szakmáink kulcsfogalmai. A téma ezerszínű.
A fogantatástól az életen átívelő. Testi, értelmi, érzelmi, viselkedésbeli, szociális fejlődés.
Fejlődési szakaszok, - feladatok, - krízisek. Mindezek mentén alakuló identitás. Bonyolult,
kölcsönösen egymásra ható alakító tényezők. Genetika és környezet interaktív viszonya. Rizikó
és védőfaktorok. Kulturális és technikai változások hatása. Digitális fejlődés, virtuális identitás.
Normatív utak és fejlődési eltérések. Idegfejlődési zavarok. És a sor folytatható…
Inspirálóan izgalmas feladat ezek vizsgálata és a pozitív irányú befolyásolás útjainak megtalálása – legyen az korai fejlesztés, krízis-intervenció, vagy kialakult pszichiátriai zavar kezelése.
Ez a gyermek- és ifjúságpszichiátria és társszakmáinak esszenciája! Ebben gondolkodunk és
tevékenykedünk együtt, gyermekpszichiáterek, pszichológusok, gyógypedagógusok, szociális
munkások.
Miközben a szakma is fejlődik – nemzetközi kutatások által, valamint a gyakorlatban is, a Magyarországon, aktuális projektek keretében zajló örömteli fejlesztések (infrastrukturális, szakemberképzés, az együttműködést és a szakmai munkát segítő szakmai anyagok kidolgozása)
nyomán. Mindezek segítenek hivatástudatunk, szakmai identitásunk erősítésében.
Ehhez járulhat hozzá 43. konferenciánk is Gyulán, a téma-adta, várhatóan sokszínű előadásokkal és szakmai megbeszélésekkel, melyek során tovább épülhetnek szakmai és baráti
kapcsolataink, és közös szakmai gondolkodásunk.
Dr. Páli Eszter
a MAGYIPETT elnöke

KEDVES KOLLÉGÁK!
Gyula városát érte az a megtiszteltetés, hogy helyszínt adhat a 2019. évi MAGYIPETT kongres�szusnak. Célunk, hogy a tudományos programok, szakmánk fejlődésének bemutatása mellett
lehetőség nyíljon a jó hangulatú, baráti találkozásokra is. Ennek kiváló színtere lesz Gyula és
környéke. A mindenki számára ismert értékeink mellett, mint a várfürdő és a gyulai kolbász,
szeretnénk megismertetni színes programokon keresztül vidékünk további természeti és szellemi kincseit. Örömmel készülünk a kongresszusra, hiszen 2019-ben ünnepli fennállásának
30. évfordulóját Gyermekpszichiátriai Osztályunk. Szeretnénk kollégáinknak megmutatni tevékenységünket, a teamet és a szűkös lehetőségek ellenére meglévő pozitív szemléletünket.
Igyekszünk remek programokat, remélhetőleg jó időt, napsütést és vidámságot is csempészni
az itt töltendő napokra, a tanulás és tapasztalatok cseréje mellett. Reméljük, minden résztvevőnek alkalma nyílik Gyula felfedezésére, az itt élő emberek vendégszeretetének megismerésére is.
Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik a szakma iránt!

A GYULAI GYERMEKPSZICHIÁTRIA
ÚJRAINDÍTÁSÁNAK 30. ÉVFORDULÓJA
2019. május 23-25., Gyula

BMKK Pándy Kálmán Tagkórház
Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Osztály
a kongresszus házigazdája
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A KONGRESSZUS VÉDNÖKEI

HELYSZÍN

Fővédnök:
Dr. Kovács József

Hunguest Hotel Erkel
5700 Gyula, Várkert u. 1.

országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának alelnöke, korábbi kórházi főigazgató

Védnökök:
Dr. Becsei László főigazgató főorvos és Dr. Görgényi Ernő Gyula város polgármestere

A KONGRESSZUS HÁZIGAZDÁJA
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai
Osztály

SZERVEZŐBIZOTTSÁG
Dér-Pesics Zsuzsanna, Dr. Balázs Judit, Dr. Fierpasz Zsuzsanna, Dr. Gallai Mária, Dr. Gácser
Magdolna, Dr. Halász József, Dr. Kapornai Krisztina, Dr. Kiss Enikő, Dr. Nagy Péter, Dr. Páli
Eszter, Takács Tímea

PLENÁRIS ELŐADÁSOK
Boldizsár Ildikó:
Gervai Judit:

Metamorphoses Meseterápia
Kötődés és patológiás fejlődés: a felépülés lehetőségei és korlátai
korai depriváció után
Horn György:
Fejlődésre motiváló tényezők tizenéves korban (iskolai történetek)
Osváth Péter:
Új paradigmák a pszichiátriában – középpontban a fejlődés?
Péley Bernadette: Az identitás-alakulás kontextusai – személyes- és csoportidentitás
Solt Ágnes:
A gyermekbántalmazás és a rendszer válaszai

RÉSZVÉTELI DÍJAK

AKKREDITÁCIÓ
A kongresszus és a tanfolyam akkreditációja folyamatban van.

REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVA TARTÁSA
2019. május 23., csütörtök
2019. május 24., péntek 		
2019. május 25., szombat 		

13:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 13:00

2019. ÁPRILIS 22-IG

2019. ÁPRILIS 22-TŐL

HELYSZÍNEN

MAGYIPETT tag

22.000 Ft

24.000 Ft

27.000 Ft

Nem tag

29.000 Ft

31.000 Ft

34.000 Ft

Kedvezményes*

19.000 Ft

21.000 Ft

24.000 Ft

Napijegy

csütörtök
péntek
szombat

12.000 Ft
19.000 Ft
11.000 Ft

A részvételi díj 27% ÁFA-t és 7.450 Ft/fő/nap értékben közvetített étkezést tartalmaz.
*Kedvezményes díjra jogosult: nyugdíjas, Gyed/Gyes, PhD hallgató, eü. szakdolgozó, pedagógus, gyógypedagógus

ELŐZETES PROGRAM
2019. május 23., csütörtök
14:00 – 14:30 Megnyitó
14.30 – 18.00 Előadások

Az Alföld déli részén fekvő, enyhe klímájú, hangulatos, 700 éves múltú történelmi fürdőváros,
Gyula leghíresebb szülötte minden bizonnyal
Erkel Ferenc. Kongresszusunk helyszíne, a
Hunguest Hotel Erkel ősfákkal övezett csónakázótó és a több mint ötszáz éves gótikus téglavár szomszédságában található. A szállodából közvetlen átjárással elérhető Várfürdő
szintén az épület mellett, az egykori Almássy
kastély természetvédelmi területté nyilvánított kétszáz éves parkjában helyezkedik el. A város gazdag kulturális életéről, színes fesztiváljairól
is híres, ahogy mondják, „Gyulán
mindig történik valami!”. Ez a
sokszínűség inspiráló környezetet ad a kongresszusi munkához,
ugyanakkor kiváló lehetőséget
teremt a munka mellett a jól megérdemelt kikapcsolódáshoz is.

2019. május 24., péntek
09:00 – 12:00 Előadások
12:00 – 13:00 Ebédszünet
13:00 – 15:00 Előadások
15:00 – 16:00 Közgyűlés
16:00 – 18:00 Előadások
19:00 – Kongresszusi Vacsora

2019. május 25., szombat
09:00 – 10:30 Előadások
10:30 – 11:00 Szünet
11:00 – 12:30 Előadások
13:00 – Kongresszus zárása

A RÉSZVÉTELI DÍJAK TARTALMAZZÁK

A NAPIJEGY ÁRAK TARTALMAZZÁK

• a kongresszuson való részvételt
• a kongresszus kiadványait
• a kávészüneteket
• közös vacsorát pénteken

• aznapi részvételt a tudományos programon
• a kitűzőt és a programfüzetet
• aznapi kávészüneteket
• a pénteki napijegy a vacsorát is tartalmazza
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EBÉD

KÖZLEKEDÉS, HASZNOS INFORMÁCIÓK

A kongresszusi részvétel ebédet nem tartalmaz, résztvevőink az oda- és visszautazás közben,
illetve a helyszínen egyénileg rendezhetik ebédjüket.

Gyula autóval az M5 autópályáról Kecskemétnél letérve az 5-ös, 445-ös majd a 44-es főúton
érhető el. A városba érve a kongresszus helyszíne közvetlenül a központban, a gyulai vár és
várfürdő mellett található. Békéscsabáról óránként indul vonat Gyulára, a vasútállomásról
a kongresszusi helyszín 25-30 perc sétával megközelíthető. Autóbusszal érkezve Gyula autóbusz állomásra, a kongresszusi helyszín 15-20 perc sétára található.
Menetrendek: www.korosvolan.hu

VACSORA
Pénteken közös vacsorát biztosítunk a kongresszus résztvevőinek a Lőkösházán található
Bréda Kastélyban (www.bredakastely.hu). A kongresszusi részvételi díj tartalmazza a fogadóitalt és a három fogásos vacsorát, az italfogyasztást vendégeink egyénileg rendezhetik
a vacsora helyszínén. A kongresszus és a vacsora helyszíne közötti oda- és visszaútra busz
transzfert biztosítunk.

VÁR TAXI
Telefon: +36 30 179 9219

SZÁLLÁS, SZOBAFOGLALÁS A KONGRESSZUS HELYSZÍNÉN

PARKOLÁS

Hunguest Hotel Erkel ***/****
5700 Gyula, Várkert u. 1.

Gyula belvárosa, így a kongresszus helyszínének közvetlen környezete parkolási zónákra osztott, ahol 8:00-18:00 óra között fizető parkolás vehető igénybe. A belvárostól távolabb eső
utcákban a parkolás ingyenes.

Kedvezményes szobaárak (a Munkácsy szárnyban***) a MAGYIPETT 2019 Kongresszus
résztvevőinek:
Egyágyas szoba: 20.500 Ft/éj				
Kétágyas szoba: 31.500 Ft/éj
A megadott árak tartalmazzák a reggelit, vacsorát és az adókat (ÁFA, IFA).
Foglalás: a reserve@hotelerkel.hunguesthotels.hu e-mail címre megküldött adatokkal
(választott szoba típusa, vendégek neve, érkezés és elutazás dátuma, kívánt fizetési mód)
Kérjük, minden esetben hivatkozzanak a MAGYIPETT 2019 Kongresszusra az e-mail üzenet
tárgyában és a foglalás szövegében.

SZERVEZŐIRODA
CongressLine Kft.
Benyhe Ildikó, Golovanova Bea
1065 Budapest, Révay köz 2.
Tel: (1) 429-0146
Fax: (1) 429-0147
E-mail: golob@congressline.hu
www.congressline.hu

AJÁNLOTT PANZIÓK A KONGRESSZUSI HELYSZÍN KÖZELÉBEN

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A kongresszus helyszíne Gyula központjában, a vár és a várfürdő mellett található, így lépten-nyomon találni apartmanokat, panziókat a környező utcákban. Az alábbi szálláshelyeket
ajánljuk:

Lemondási határidő: 2019. április 30.
2019. március 31. előtti befizetés és lemondás esetén a részvételi díj 80%-át
visszafizetjük.
2019. március 31. - április 30. közötti
lemondás esetén a részvételi díj 50%-át
visszatérítjük.
2019. április 30. utáni lemondás esetén
nem áll módunkban a részvételi díjat vis�szafizetni.
Kérjük a lemondást írásban a Szervezőirodának jelezni.

Amfora Panzió
amforapanzio.hu
5700 Gyula,
Akácos u. 6.

Boka Apartmanház
gyula-apartmanhaz.hu
5700 Gyula,
Halász sor 2.

Várfürdő PanzióApartmanház
varfurdopanziogyula.hu
5700 Gyula, Híd u. 2.

Aqua Apartman
aquaapartmangyula.hu
5700 Gyula,
Híd u. 8.

4 csillag Apartman
4csillagapartman.hu
5700 Gyula,
Tiborc utca 28.

