
MEGHÍVÓ/MÁSODIK ÉRTESÍTÉS 

 

Kedves Kollégák! Kedves ENDOPED Társaink! Kedves Barátaink!  

 

Korábban már meghívtunk Benneteket a 2017. májusában megtartandó ENDOPEDre, amit 

szervezési nehézségek miatt Debrecenből Hajdúszoboszlóra helyeztünk át.  

Most, hogy már tisztul felettünk az ég, ismételten megerősítjük ezt a meghívást. Az időpont 

változatlan, a hely talán még szebb is, mint a tavaly tervezett. Így ebben az évben 

Hajdúszoboszlón, a Hunguest Hotel Béke**** - ben várunk Mindenkit szeretettel, 2017. 

május 5. - 6. között.  

Azon munkálkodunk, hogy az ENDOPED és MEAT tagoknak az előző években megszokott 

módon a költségek teljes összegét szponzori támogatásokból tudjuk fizetni. A kísérő 

családtagok, ismerősök étkezését és szállását megrendelni a jelentkezési lapon lehet. A 

szolgáltatások ellenértékét a rendezvény helyszínén, a Hunguest Hotel Béke**** recepcióján 

tudjátok rendezni, távozáskor.  

A tudományos program összeállításában változatlanul, a hagyományokra alapozva az előző 

évekhez hasonlóan számítunk Mindenkire, így kérünk Benneteket, hogy már most 

gondolkozzatok érdekes eseteitek bemutatásán. A fiatalok megszólítása is örömteli lenne, jó 

lenne látni a feltörekvő fiatal endokrinológusok lelkesedését esetmegbeszélés és - megoldás 

közben. Tekintettel az idő rövidségére, megköszönve azoknak, akik már leadták előadás 

címeiket, kérnénk Mindenkit, hogy tegye meg ugyanezt a felszeghye@hotmail.com e-

mail címen. 

Jelentkezési határidő az előadási szándék megadásával: 2017. április 14. Az előadás 

szerzőinek és az előadás címének bejelentését is 2017. április 14-ig kérjük.  

A szervezésben a Debreceni Egyetem Gyermekklinikája van segítségünkre, Szécsiné Kerekes 

Margó személyében.  

A jelentkezéseket várva, barátsággal:  

dr. Felszeghy Enikő       dr. Halász Zita   

a 2017. évi ENDOPED szervezője     az ENDOPED szekció elnöke 

felszeghye@hotmail.com  

mailto:felszeghye@hotmail.com


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  

A kongresszus időpontja: 2017. május 5–6.  

A kongresszus várható kezdési időpontja : 2017. május 5. (péntek) 14.00 óra  

A kongresszus zárása: 2017. május 6. (szombat) kb. 13.00 óra  

A rendezvény helyszíne: Hunguest Hotel Béke**** 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás Király 

sétány 10. GPS-koordináták: 47.45201, 21.40327  

Kiállítás helyszíne: a konferenciaterem előtere és folyosója  

Étkezések helyszíne: a szálloda étterme  

Kísérő programok: 2017. május 5. (péntek), 19.00 óra Fogadás a szálloda éttermében 

(költsége orvosok részére díjmentes)  

Rendezvény szervezője: DE Gyermekklinika Szécsiné Kerekes Margó E-mail: 

szecsine@med.unideb.hu  

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS SZÁLLÁSHELYE  

Hunguest Hotel Béke**** 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás Király sétány 10. GPS-koordináták: 

47.45201, 21.40327  

Hajdúszoboszló: Az Alföld legismertebb fürdővárosa – fő vonzereje a híres gyógyfürdőből, a 

strandból, az Aquaparkból és az Aqua-Palace-ból álló fürdőkomplexum, mely 

szolgáltatásaival egész évben felejthetetlen élményt kínál a vendégeknek.  

Szálloda: A szálloda és gyógyfürdő teljes körű felújítását követően, négycsillagos 

szállodaként várja a vendégeket új és megújuló szolgáltatásaival. A szálloda Hajdúszoboszló 

központjában, a Mátyás Király sétányon található.  

Szobák felszereltsége: A szálloda modern bútorokkal és eszközökkel felszerelt 

légkondicionált szobái erkéllyel rendelkeznek. Alapfelszereltségükhöz tartozik az egyedileg 

szabályozható klímaberendezés, LCD televízió, telefon, minibár, ingyenes WIFI szolgáltatás, 

szobaszéf, fürdőköpeny és a fürdőszobákba beszerelt hajszárító.  

Wellness: A szállodában az átépítésre került fürdőcsarnokban helyet kapott egy új 

élményfürdő, egy gyógyvizes medence, egy úszómedence és egy családi medence. Megújult a 

megszokott szabadtéri gyógyvizes medence és a főszezonban üzemelő klasszikus uszoda is, 

így összesen mintegy 3500 m2 vízfelület áll a fürdővendégek rendelkezésre. Újdonság az 

illatkamra, gőzfürdő, finn szauna, infrakabin.  

REGISZTRÁCIÓ A jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehetséges. Orvosok 

részére a részvétel díjmentes. Kérjük a jelentkezési lapon jelezze a kísérők szállás és étkezés 

igényét is. A kísérők költségeit a szálloda recepcióján tudja kiegyenlíteni.  



ÉTKEZÉS Ebédet szervezetten a szálloda éttermében biztosítunk előzetes megrendelés 

alapján, a végleges programban feltüntetett időpontban. Helyszíni ebédrendeléseket csak 

korlátozott számban tudunk elfogadni (2 000 Ft/fő).  

SZÁLLÁSFOGLALÁS Kérjük, pontos igényüket egyértelműen jelöljék a regisztrációs lapon. 

A szállást csak a 2017. április 17-ig beérkezett megrendelés esetén tudjuk garantáltan 

biztosítani. Két- vagy több ágyas elhelyezés esetén, kérjük a szobatárs(ak) nevét feltüntetni.  

SZOBAÁRAK Hunguest Hotel Béke**** (két felnőtt vagy két felnőtt + 1 gyerek részére) 

Kétágyas szoba felnőtt kísérő részére: 9 400 Ft/éj/fő 0 – 4 éves korig – szállás, étkezés: 100 % 

-ban térítésmentes 4 – 12 éves korig – szállás pótágyon: 5 500 Ft/gyerek/éj 12 – 16 éves korig 

– szállás pótágyon: 11 000 Ft/gyerek/éj  

Hunguest Hotel Béke**** apartman (két-, három vagy négy fő részére) Felnőtt kísérő részére 

– 14 400 Ft/fő/éj Gyerek(ek) esetében: 0 – 3,99 éves korig – szállás, étkezés 100 % -ban 

térítésmentes 4 – 12 éves korig – szállás: 5 500 Ft/gyerek/éj 12 – 16 éves korig – szállás: 11 

000 Ft/gyerek/éj 16 éves kor felett – szállás: 13 800 Ft/fő/éj Az ár tartalmazza a szállás, a 

büféreggeli, a wellness részleg, valamint az ifa és az áfa költségét. PARKOLÁS A szálloda 

mögötti zárt parkolót térítésmentesen vehetik igénybe a kongresszus résztvevői.  

KIÁLLÍTÓK A szponzorációval kapcsolatban kérjük, keresse a Club Service Kft.-t az alábbi 

elérhetőségen: Balogh Orsolya Tel.: 06 52/522-229 E-mail: mbaloghorsi@clubservice.hu  

 


