Tízéves a MOMOT
MOMOT is 10 Years Old
A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT) idén ünnepli
megalakulásának 10. évfordulóját, amely Prof. Dr. Bedros J. Róbert elnök úrnak
köszönheti létét. A jubileum alkalmából rendezett XVIII. kongresszus, amelynek
mottója Az Egészséges Életért, június 2-án tanácskozott a Hilton Hotel termeiben.
Az esemény fővédnöke Áder János köztársasági elnök, védnöke Balog Zoltán, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának tárcavezetője.
A kimagasló színvonalú tudományos találkozón az orvostudomány számos rangos
hazai képviselője tartott előadást az elhízás egyre súlyosabb problémájával kapcsolatban. Ebben a vonatkozásban Magyarország nagyon rossz helyet foglal el: 4. világviszonylatban. Az egész napos tanácskozás záróeseménye a hagyományoknak megfelelően a díjátadó gálaest volt.
Ebben az évben az Egészséges Életért Díjat Dr. Merkely Béla professzornak, egyetemi tanárnak, kardiológiai tanszékvezetőnek, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinika igazgatójának ítélték oda. Az elismerést azért a sokrétű munkájáért kapta,
amelyet a magyar egészségügy, a sportegészségügy és az oktatás-továbbképzés területén nagyon sikeresen végez.
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MOMOT, the Hungarian Obesitology and Movement Therapy Society celebrates the 10th anniversary of
its foundation this year. The organisation was established by Prof. Dr Róbert J. Bedros. The 18th Congress
with the motto “For a Healthy Life” organised on the
occasion of the jubilee was held on 2nd June at Hotel
Hilton. The main patron of the event was János Áder,
President of Hungary, and its patron was Zoltán Balog,
Minister of Human Capacities.
At the meeting of high standards many acknowledged representatives of Hungarian medicine held lectures concerning the more and more severe problems
of obesity. In this regard Hungary has a very bad country rank: 4th in the world. According to the tradition
the closing event of the all day long professional meeting was the awarding ceremony.
This year the Prize for “Healthy Life” was awarded
to Prof. Dr Béla Merkely, Head of Department of Cardiology, Director of Semmelweis University Heart and
Vascular Center in the Városmajor, Budapest. He received the award for his multifaceted work done successfully in the fields of Hungarian healthcare, sports
healthcare and education and training.

