
 

„Bálinti utakon” 

 

                            MEGHÍVÓ 

             a Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság 
Nemzetközi Bálint-csoport Hétvégéjére 
Budapest, 2019. május 31 – június 2. 

 
Egészségügyben, más segítő szakmában dolgozik? Vannak nehéz esetei? 

Vegyen részt Bálint-csoportban! 
A szakmai segítség mellett a Bálint-csoportban átélheti  

a „nem vagyok egyedül” élményét. 
A Bálint-csoport egyedülálló módszer a kiégés megelőzésére, kezelésére! 

 

A Bálint-csoport névadója Bálint Mihály, magyar származású orvos, pszichoanalitikus. A 

Bálint-csoport a világ számos országában elterjedt esetmegbeszélő módszer. A hétvége 

során többek között alkalom nyílik részt venni egy négy alkalmas Bálint-folyamatban. A 

szakmai részvétel emiatt csak az egész rendezvényre való elköteleződés esetén javasolt. Így 

megtapasztalhatja ennek az egyedi módszernek a varázsát, segítő erejét a kiégés 

megelőzésében és a professzionális munka segítésében.  

Hétvégénken lehetősége lesz megismerkedni, tapasztalatot cserélni nem csak magyarországi 

bálintos kollégákkal, hanem a világ számos pontjáról érkező más szakemberekkel is. Ez évben 

ugyanis vendégül látjuk a Nemzetközi Bálint Társaság (International Balint Federation) tagjait 

és közgyűlését (Council Meeting). Így angol nyelvű Bálint-csoportokon is részt lehet venni, 

továbbá barátságos, elfogadó közegben gyakorolhatja az angol társalgást. 

 

Helyszín: Panoráma Medical Center (PMC) 
1025 Budapest, II. kerület, Páfrány út 23/b. 

 

A rendezvény Oftex-továbbképzési akkreditálása folyamatban van. 
 

A helyszín a módszerhez, témához illik: a Panoráma Medical Center egy pszichoszomatikus 

szemléletben, speciális munkamódszerrel dolgozó magánrendelő. A Hétvégén a rendelő 

működéséről is hallhatunk, és lesz lehetőség a helyszín bejárására is. 

 

 

https://www.balintinternational.com/
http://www.panoramamed.hu/panorama.html
http://www.panoramamed.hu/panorama.html
http://www.panoramamed.hu/panorama.html
https://maps.google.com/?q=Budapest,+II.+ker%C3%BClet+,+P%C3%A1fr%C3%A1ny+%C3%BAt+23/b&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Budapest,+II.+ker%C3%BClet+,+P%C3%A1fr%C3%A1ny+%C3%BAt+23/b&entry=gmail&source=g


RÉSZLETES PROGRAM 
PÉNTEK - május 31. 
 

14.00 - 15.30  Érkezés, regisztráció, körbevezetés a Panorámában 

15.30 - 15.50  Megnyitó 

15.50 - 16.10  Dr. Spányik András igazgató: A Panoráma Medical Center működése 

16.10 - 16.40  Plenáris előadás: Prof. Dr. Csabai Márta pszichológus (Szegedi Egyetem) -  

                          A pszichoanalitikus gyökerektől az integrált ellátásig.  

                          Bálint csoportok a pszichoszomatikus tradícióban. 

16.40 - 17.00  Kávészünet 

17.00 - 18.30 Bálint-csoport I. 

18.30 -  Esti fogadás, közösségi program a helyszínen - zene, ének, tánc, magyar borok 

 

SZOMBAT - június 1. 
 
09.00 - 10.30 Bálint-csoport II. 
 
10.30 - 11.00 Kávészünet 

11.00 - 12.30 Bálint-csoport III. 

12.30 - 13.30 Ebéd 

13.30 - 16.00 A nemzetközi Társaság Közgyűlése (IBF Council Meeting) - nyitott 

16.00 - 16.30 Kávészünet, indulás a Bálint Mihály-emléktáblához 

17.20 - 18.00 Koszorúzás, megemlékezés  (I. ker. Mészáros utca 12. - Ág utca 1. sarokház)  

18.30 - 19.30 Hajós városnézés a Dunán (V. ker. Jane Haining rakpart 7. hajóállomás) 

20.00 -  Éttermi bankett vacsora a Belvárosban (400 Bár és étterem, Kazinczy u. 52.) 

 

VASÁRNAP - június 2. 
 

09.00 - 10.30  Bálint-csoport IV. 

10.30 - 11.00  Kávészünet 

11.00 - 12.30  Nagycsoport 

12.30 - 13.30  A Hétvége zárása, visszajelzés 

https://www.google.com/maps/@47.4957235,19.0297186,3a,19.6y,203.33h,94.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRkUk0-4zCcRzUCzJ5Tv0LA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.hu/maps/place/Legenda+Kft./@47.4957801,19.0463637,17z/data=!4m8!1m2!3m1!2zVmlnYWTDsyB0w6ly!3m4!1s0x4741dc40a186d4d9:0xf8a0d35782af240!8m2!3d47.4941763!4d19.0489096
https://etterem.hu/400-bar
https://www.google.com/maps/place/Budapest,+Kazinczy+u.+52,+1075/@47.4993344,19.058418,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741dc699a25fe7f:0xa5a21022ea35c48b!8m2!3d47.4993308!4d19.0606067


 

RÉSZVÉTELI DÍJAK, INFORMÁCIÓK 
 

Bálint-társasági tagok részvételi díja:  április 1-ig 25 000 Ft, április 1-je után 35 000 Ft  

Nem társasági tagok részvétel díja:  április 1-ig 30 000 Ft, április 1-je után 40 000 Ft  

Hajós egyórás városnézés:  +3 500 Ft 

Szombat esti bankett vacsora (egy főfogás és egy ital):  +3 000 Ft 

Kísérőként fizetendő díj:  12 000 Ft, amely tartalmazza a pénteki vacsorát, a hajós 
kirándulást és a szombati bankett vacsorát.  
 

Jelentkezni online az itt elérhető űrlap kitöltésével lehet.  

Az űrlap elérhető a honlapunkról is: www.balinttarsasag.hu 

A jelentkezési lap és a részvételi díj számlára beérkezése jelenti az érvényes regisztrációt! 

Banki átutalás: A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és születési évét! 

Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság; OTP Bank 11786001-20060738  

A rendezvényen való részvételi díj tartalmazza a konferencia szakmai programját, a 

kávészüneteket, a péntek esti közösségi programot és vacsorát, a szombati ebédet, a Bálint 

emléktáblánál történő megemlékezést és a szervezés technikai költségeit. A szombat 

délutáni hajós városnézés és az utána következő vacsora fakultatív program, melyek külön 

fizetendők. Szállásdíjat a részvételi díj nem tartalmaz! 

A magyar érdeklődők számára Társaságunk korlátozott létszámban, fejenként 10 000 Ft-os 

részvételi támogatást biztosít ösztöndíjként. Erre jelentkezni a regisztrációs űrlapon lehet! 

Örökös tagjaink számára a rendezvényen való részvétel díjmentes, azonban kérjük, hogy 

töltsék ki ők is a jelentkezési űrlapot! 

Honlapunkon beléphet a Társaságba is, tagsága létrejön a 2019. évi teljes 6000 Ft-os, illetve 

a kedvezményes (nappali tagozatos egyetemista, nyugdíjas) 3000 Ft-os tagdíj átutalásával. 

 

Érdeklődni, kérdezni az esemény e-mail címén javasolt: budapestbalint2019@gmail.com  

Szeretettel várjuk a Társaság vezetősége és a szervezők nevében! 

Dr. Dobó Katalin 

Elnök, Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság 

https://goo.gl/forms/0WCCuYwywAH62e1t1
https://goo.gl/forms/0WCCuYwywAH62e1t1
http://www.balinttarsasag.hu/

