
2. ÉRTESÍTŐ

„Budapesten lettem ember, Debrecenben voltam diák, Balassagyarmaton kezdtem 
az elemit. Mindhárom városnak nagyon fontos a szerepe az életemben. Sokkal 
fontosabb, mint Miskolcé, amelynek szülötte vagyok és amelyhez, sajnos, alig köt 
valami emlék. A három város közül nekem Balassagyarmat a legköltôibb és leg-
kedvesebb. Nem hagyott bennem semmi fájdalmat. Ellenkezőleg. Rágondolni a 
zavartalan, napfényes, tökéletes mesét jelenti. A védô, burkoló, édesen ragyogó 
irrealitást, az egyetlen idilli környezetet a föld kerekén, azt az elérhetetlenül távoli 
és boldog világot, amit legfeljebb - mondjuk - Számoa, vagy Haiti jelenthetett fel-
nôtt álmodozóknak az új háború kitöréséig. A 13000 lakosú városka bizonyára 
megérdemelne valami egészen másfajta, reális tiszteletet; ilyesmivel azonban én 
nem szolgálhatok: én Gyarmatot tulajdonképpen nem ismerem; Balassagyarmat 
számomra tündérváros.”

(Szabó Lőrinc)
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kedves kollégák! Tisztelt Vendégeink! 

A magyar gyermekneurológusok 38. alkalommal gyűlnek össze évi tudomá-
nyos tanácskozásukra. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Gyermek-
neurológiai Társaság II. Kongresszusát a Dr. Kenessey Albert Kórház Gyer-
mekosztálya rendezheti meg 2014. április 3-5. között (csütörtök-szombat), 
Balassagyarmaton, Palócország Fővárosában, Mikszáth, Madách és Szabó 
Lőrinc városában. Balassagyarmat, a Civitas Fortissima („A legbátrabb város”) 
az ország északi részén, az Ipoly folyó mentén, a Nógrádi-medencében fekvő 
18 ezer lakosú határváros. A jelentős történelmi múlttal, gazdag kulturális ha-
gyományokkal, vallási sokszínűséggel rendelkező település a térség oktatási, 
kulturális, gazdasági és egészségügyi központja. A kongresszus fő témái ebben 
az évben a gyermekkori stroke és cerebrovascularis betegségek, a genetika 
és az örökzöld téma, az epilepszia lesznek. Minden kedves résztvevő számára 
hasznos ismeretszerzést, valamint kellemesen eltöltött napokat kívánok, igyek-
szünk a kongresszust mindenki számára felejthetetlenné tenni.

A helyi szervezőbizottság nevében: 
Dr. Bauer Viktor
Dr. Kenessey Albert Kórház, Gyermekosztály
Csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos, osztályvezető főorvos

a kongresszus védnöke:
Medvácz Lajos, Balassagyarmat Város Polgármestere

Házigazda: 
Dr. Kenessey Albert Kórház, Gyermekosztály

a kongresszus elnöke:
Dr. Hollódy Katalin, a Társaság elnöke

a helyi szervezőbizottság elnöke:
Dr. Bauer Viktor 
Dr. Kenessey Albert Kórház, Gyermekosztály
Csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos, osztályvezető főorvos

Tudományos Szervezőbizottság:
Dr. Hollódy Katalin, elnök
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Dr. Csüllög Zsuzsanna
Dr. Kollár Katalin

Dr. Liptai Zoltán
Dr. Szever Zsuzsanna



a kongresszus fő témái:

1. Stroke és cerebrovascularis betegségek gyermekkorban
2. Genetika
3. Gyermekkori epilepszia
4. Varia (egyéb, vegyes)

Tudományos információ:
Dr. Hollódy Katalin
Munkahely: PTE KK, Gyermekgyógyászati Klinika
Munkahely címe: 7623 Pécs, József Attila u. 7.
Telefon: +36 72/535-900 Fax:+36 72/535-971
Email: hollody.katalin@pte.hu

Egyéb információ, házigazda:
Dr. Bauer Viktor 
Csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos, 
osztályvezető főorvos
Dr. Kenessey Albert Kórház, Gyermekosztály
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. 
Telefon: +36 35/505-033, +36 30/2457-456
Email: bauerviktor@freemail.hu

Szervezőiroda:
Congressline Kft.
1065 Budapest Révay köz 2. 
Telefon: +36 1 429 0146, +36 1 312 1582 
Fax: +36 1 429 0147
E-mail: Benyhe Ildikó – benyhe@congressline.hu,
 Gaitz Éva – gaitz@congressline.hu 
www.congressline.hu
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Előzetes program

2014. április 3., csütörtök

10.30 - 11.00 Megnyitó, Szénásy emlékérem átadása
11.00 - 13.00 Tudományos program
13.00 - 14.30 Ebédszünet
14.30 - 17.30 Tudományos program
18.00 - 20.30 Meglepetés „zártkörű” program, 
  majd Fogadás a régi Vármegyeházán
 
2014. április 4., péntek

09.00 - 11.00 Tudományos program
11.00 - 11.20 Szünet
11.20 - 13.00 Tudományos program 
13.00 - 14.30 Ebédszünet, helyi kultúrtörténeti városnézés
14.30 - 16.30 Tudományos program
17.00 - 18.00 Közgyűlés
19.30 -  Vacsora Bánkon
 
2014. április 5., szombat

09:00 - 11.00 Tudományos program
11.00 - 11.20 Szünet
11.20 - 13.00 Tudományos program
13.00 -  A kongresszus zárása

Felkért előadók

a stroke jelene, jövője
Prof. Dr. Nagy Zoltán (Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Budapest)
 

genetika (f)esztelenül
Dr. Tory Kálmán (Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika)
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általános információ

kongresszus és regisztráció helyszíne
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ
Balassagyarmat, Rákóczi Fejedelem útja 50.

Regisztrációs iroda nyitva tartása:
2014. április 3., csütörtök  8.30 - 17.00
2014. április 4., péntek  8.00 - 18.00
2014. április 5., szombat 8.00 - 12.00

Részvételi díjak:

A részvételi díj tartalmazza:
- a kongresszuson való részvételt
- a kongresszus kiadványait
- a kávészüneteket
- a csütörtöki meglepetés programot, majd Fogadást a régi Vármegyeházán 
- a helyi kultúrtörténeti városnézést
- a pénteki közös vacsorát (Bánk)

A kísérői részvételi díj tartalmazza:
- a helyi kultúrtörténeti városnézést
- a csütörtöki meglepetés programot, majd Fogadást a régi Vármegyeházán 
- a pénteki közös vacsorát (Bánk)

A napijegy ára tartalmazza az aznapi részvételt a tudományos programon, 
kitűzőt, a programfüzetet és a kávészüneteket.
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*alapképzésben résztvevő orvostanhallgató                          A részvételi díj 27% Áfa-t tartalmaz.

Társasági tagok
Nem tagok
Rezidens* / PhD / nyugdíjas
Kiállító
Kísérő

Napijegy

19.500,- Ft
23.500,- Ft
11.000,- Ft
18.000,- Ft
  9.000,- Ft

csütörtök/péntek
szombat

22.000,- Ft
25.500,- Ft
13.000,- Ft
18.000,- Ft
11.000,- Ft

24.000,- Ft
27.000,- Ft
13.000,- Ft
18.000,- Ft
12.000,- Ft

10.000,- Ft
  6.000,- Ft

Helyszínen2014.03.03-tól2014.03.03-ig



Társasági programok

Csütörtök 18.00-tól Meglepetés „zártkörű” program*, 
   majd Fogadás a régi Vármegyeházán
Pénteken 13.00-14.30  Kultúrtörténeti városnézés
Pénteken 19.30-tól Közös vacsora, Bánk

*A meglepetés programon csak személyi igazolvánnyal lehet részt venni, melynek számát a 
regisztrációs lapon a szervező irodának megadni szíveskedjen.

Előadások, absztraktok
Előadás absztraktok beküldési határideje: 2014. február 23.

Visszaigazolás az absztrakt elfogadásáról
2014. március 1.

absztrakt formai követelményei:
(Times New Roman betűtípus, 12 pt betűméret)
Előadás cím (félkövér betűstílus))
Szerzők (normál betűstílus; az előadó nevét kérjük aláhúzni)
12,5 cm x 17 cm méretű szövegdobozba kérjük beilleszteni a szöveget.

Előadás idő (10 perc+ 5 perc vita)

Tartalmi követelmény:
Szerkesztett összefoglaló, mely tartalmazza a vizsgálat célját, a beteganyag 
és vizsgálati módszerek rövid leírását.  Az eredmények után kérjük megadni a 
levonható következtetéseket. Kérjük az absztraktokat a megfelelő formátum-
ban az alábbi e-mail címre küldjék: 
hollody.katalin@pte.hu

Szak- és továbbképzés
A kongresszus akkreditációja folyamatban van.
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Szállások, szállásfoglalás

A szálláshelyeken csak korlátozott számban állnak rendelkezésre szobák, 
ezért kérjük, szállásigényüket időben jelezzék irodánknak. A szállásfoglaláso-
kat a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. Kérjük pontosan megjelölni 
a jelentkezési lapon a kívánt szoba típusát, és hogy megosztja-e azt valakivel 
(név). Szállást csak teljes szállásdíj befizetésével tudunk foglalni és visszaiga-
zolni.

Busztranszfer
A kongresszus ideje alatt (2014. április 3-án délután és este, április 4-én reggel 
és este, illetve április 5-én reggel) a szállások és a Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központ, valamint a közös program helyszínek között busztranszfert biztosítunk.

Ebéd
A kongresszus helyszínén a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ menzája 
fakultatív meleg étkezési lehetőséget biztosít a kongresszus résztvevőinek az 
alábbiak szerint.
2 fogásos menüebéd: 1.100.-Ft/fő/alkalom
Az étterem befogadóképessége korlátozott, kérjük, étkezési igényüket előre jelez-
zék a jelentkezési lapon, hogy a konyha megfelelő mennyiségre készülni tudjon.
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Egyágyas Kétágyas Egyéb

A fenti árak szoba/éjszaka árak, tartalmazzák a büféreggelit és az adókat (ÁFA, IFA) 

Tó Hotel Bánk***  standard
2653 Bánk, Petőfi út 53.  classic
 
Főnix Kastélyszanatórium 
2673 Nógrádgárdony, Kórház u. 1.

Szent Borbála Vendégház
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 150.

Blues Panzió 
2660 Balassagyarmat, Baltik F. utca 3.

20.600,- Ft
25.600,- Ft

26.500,- Ft
 

 8.000,- Ft

12.800,- Ft

14.300,- Ft
19.300,- Ft

17.000,- Ft

–

12.800,- Ft

–
–

–

négyágyas

16.000,- Ft

Háromágyas

18.700,- Ft

1.

2.

3.

4.



1.

2.

3.

4.
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Balassagyarmat megközelítése

autóval
Budapest felől: az M2-es, majd a 2-es, végül a 22-es főúton. 
Miskolc / Debrecen felől: M3-as, majd 21-es út, Alsótold felé Szécsényen át a 
22-es út.
 
Busszal
Helyközi járatok indulnak Budapestről óránként az Újpest Városkapu végállo-
mástól. Útvonaltervezés busszal: http://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/
volanbusz-menetrend-kereso
A vonattal való közlekedést a rendezvény helyszínére nem javasoljuk.

lemondási feltételek
lemondási határidő: 2014. március 7.
2014. március 7. előtti befizetés és lemondás esetén a részvételi díj 80%-át és a szállásdíj egészét 
visszafizetjük. 2014. március 7. – március 14. közötti lemondás esetén a részvételi díj 50%-át és 
a szállásdíj 50%-át visszatérítjük. 2014. március 14. utáni lemondás esetén nem áll módunkban 
a részvételi és a szállásdíjat visszafizetni.

Kérjük a lemondást írásban a szervezőirodának jelezni.

M

4.


