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Kedves Vendégeink! 
 
 
Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket Szolnokon, a Tisza 
Fővárosában! Ezeréves városunk a Tisza és a Zagyva ölelésében 
található, az Alföld szívében. 
 
Az elmúlt években sokat fejlődött a megyeszékhely, egyik büszkeségünk az Európa-szerte 
egyedülálló RepTár, mely a hazai katonai repülés történetét mutatja be repülők, 
helikopterek, s egyéb különleges eszközök, interaktív technikai újdonságok segítségével. A 
turizmust hamarosan új fürdők, valamint a Szolnoki Művésztelep és az egykori vár 
területének felújítása segíti. 
 
Szolnokon immár lassan másfél évtizede évről évre igyekszünk valami újat nyújtani az 
egészségügyben az itt élőknek. Egyformán fontosnak tartjuk a megelőzést, gyógyítást és a 
rehabilitációt is. Tiszta Szívvel Szolnokért szűrőprogramunk egy hétig kínál lehetőséget az itt 
élőknek az ingyenes vizsgálatok elvégzésére a város több pontján.  
Szolnokról indult a mindennapos testnevelés megvalósítása, valamint a fiatalabb 
generációnak, pontosabban a lányoknak pedig országos példává váló, ingyenes méhnyakrák 
elleni oltási programot szerveztünk.  
 
A szándék önmagában kevés lenne, ha ehhez nem párosulna az egészségügyi dolgozók 
őszinte segítőkészsége, köszönet érte! 
 
Nagy örömünkre az egészségügy infrastrukturális feltételein is sokat javítottunk, a Móra úti 
nagy rendelőnket felújítottuk, most dolgozunk a Széchenyi városrész egészségügyi 
központjának teljes rekonstrukcióján, s nem állunk meg, folytatjuk ezt a programot is. 
 
A célunk nem lehet más, mint hogy javítsuk a városunkban élők egészségi állapotát. Váljon 
szokássá, hogy a lehető legtöbben részt vesznek a vizsgálatokon, ehhez kulturált, modern 
körülményeket biztosítsunk, s közben egészséges életre neveljük a felnövekvő generációt.  
 
Kívánom Önöknek, hogy ez a konferencia segítsen valamennyiüknek abban, hogy a lehető 
legtöbb ember életmódját képesek legyenek pozitív irányban megváltoztatni! Ehhez kívánok 
Önöknek jó munkát! 
 
 
   Üdvözlettel: 
 
 
 

      
Szalay Ferenc 
 polgármester  

 Szolnok Megyei Jogú Város 
 
 



Tisztelt Meghívottak! 
 
 
A WHO Egészséges Városok Hálózata immár több, mint három 
évtizede az egészségmegőrzés és –fejlesztés egyik legaktívabb és 
legsikeresebb európai és globális szintű szereplője. 
Magyarország a program kezdetétől (1988-tól) vesz részt a 
nemzetközi együttműködésben – gyakran szakértői közreműködés 
formájában a WHO Európai Regionális Irodájának felkérésére. 
 
Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete (korábban hálózata, majd magyar nyelvű 
szövetsége) 1989 óta minden évben megrendezi tudományos konferenciáját egy-egy 
kiemelkedően fontos témában. Ez évi konferenciánk „Egészséges Család – Egészséges 
Város” címmel azt a célt tűzi ki, hogy a nemzeti családpolitika kiemelkedő intézkedéseihez 
kapcsolódva, a család egészséget támogató szerepét kihangsúlyozza, segítse, erősítse.  
 
A különböző városi színterek mellett – iskola, munkahely – az egészség megőrzésében, 
fejlesztésében alapvetően fontos szerepet tölt be a család, mint a társadalom egyik legkisebb 
egysége, közösségi színtere, mint az életmód alakításának, az egészség megőrzését 
befolyásoló szokások kialakulásának elsődleges mintaadója.  
A WHO Európai Egészséges Városok Hálózat VII. ötéves ciklusának (2019-2024) fő 
célkitűzéseihez kapcsolódó tématerületekben (pl. egészséges életkezdet, egészséges 
idősödés, egészség minden életszakaszban) fontos szerepe van a családoknak is, hiszen 
nélkülük nem lehetnek sikeresek az iskolai, lakossági programok, projektek sem.   
 
A szimpózium keretében szeretnénk bemutatni, hogy az Egészséges Városok tevékenysége 
hogyan járulhat hozzá olyan támogató városi környezet kialakításához, mely segíti a 
családokat abban, hogy megismerjék az egészséget befolyásoló tényezőket, és lehetőségük 
legyen az életmódjukat érintő kérdésekben az ’egészséges’ választásra.  
 
Szeretettel várjuk minden érdeklődő önkormányzat, helyi és országos, szakmai és civil 
szervezet, valamint magánszemély jelentkezését is.  
 
 

Tisztelettel:  
 
 
 

De Blasio Antonio 
elnök 

Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete 
 
 
 
 
 
 



 
A SZIMPÓZIUM CÉLJA 
 
2019-ben elindult a WHO Európai Egészséges Városok Hálózat VII. ötéves ciklusa. A 2019-
2024-es időszakra kitűzött prioritások között fontos szerep jut azon területeknek, melyek 
támogatják az egészséget minden életszakaszban – egészséges életkezdet biztosítása, 
várandósság, szülés, egészséges idősödés, idős-barát környezetek megteremtése, melyekben 
nagy szerepe van a támogató társadalmi, gazdasági és fizikai környezet mellett a családoknak 
is.   
A konferencia célja bemutatni: 

- A WHO Európai Egészséges Városok Hálózat VII. ötéves ciklusának, a családokhoz 
kapcsolódó célkitűzéseit, prioritási területeit.  

- Az egészséget és jól-létet, a különböző életszakaszokban, támogató tagvárosi 
programokat, tevékenységeket.  

- Azon helyi programokat, melyek hozzájárulnak a családokat segítő városi környezet 
kialakításához a különböző színtereken.  

 
 
A SZIMPÓZIUM MUNKAMÓDSZERE 
 
Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete hagyományaihoz híven a résztvevők 
plenáris üléseken előadások, esettanulmányok keretében ismerheti meg a szimpózium 
céljához kapcsolódó témákat.  
 
 
A SZIMPÓZIUM RÉSZTVEVŐI 
 
A rendezvény nyitott. Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete tagvárosai mellett 
minden érdeklődő önkormányzat, szervezet és magánszemély számára biztosított a részvétel 
lehetősége, és ezáltal az Egészséges Városok program mélyebb megismerése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMTERVEZET 
 
 
2019. október 3. (csütörtök) 

Helyszín: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) 
 
11:00  Igazgatótanács ülés, FEB ülés (Külön meghívás alapján) 
12:30-tól A közgyűlés résztvevőinek érkezése 

Ebéd az igazgatótanács és a közgyűlés résztvevői részére 
14:00  Közgyűlés (Külön meghívás alapján) 
15:30  Kávészünet 
16:00  Közgyűlés folytatása 
17:00  Közgyűlés zárása 
19:00  Vacsora 

Helyszín: Garden Hotel (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány) 
 
 
 
2019. október 4. (péntek) 

Helyszín: Garden Hotel (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány) 
 
10:00  XXXI. Szimpózium – Megnyitó 
10:15  Plenáris ülés 
11:15  Kávészünet 
11:45  Plenáris ülés folytatása 
13:00  Ebéd 
14:00  Plenáris ülés 
15:30  Kávészünet 
16:00  Plenáris ülés folytatása 
17:30  Szimpózium 1. napjának zárása 
19:00  Szolnok Megyei Jogú Város polgármesterének fogadása 
 
 
 
2019. október 5. (szombat) 

Helyszín: Garden Hotel (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány) 
 
09:30  Plenáris ülés 
10:30  Kávészünet 
10:45  Plenáris ülés folytatása 
12:00  Konferencia zárása 
12:30  Ebéd, hazautazás 
 
 
 
 



INFORMÁCIÓ 
 
 
I. A SZIMPÓZIUMON VALÓ RÉSZVÉTEL 
 
1) Jelentkezés 

 A jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével, és a részvételi költségek az 
Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete által kiállított számla alapján, az azon 
szereplő határidőig történő befizetésével érvényes. 

 Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 10.  
 A megrendelt szolgáltatások lemondására 2019. szeptember 20-ig van lehetőség 

kötbérmentesen. 
 A részvétellel kapcsolatos minden ügyintézés az egyesületen keresztül zajlik, így kérjük, a 

szállodába senki ne küldjön jelentkezési lapot vagy részvételi díjat! 
 
2) Előadásra való jelentkezés 

 Előadás/esettanulmány bejelentése című nyomtatvány visszaküldésével, a 
nyomtatványon megadott elérhetőségekre. 

 Visszaküldési határidő: 2019. szeptember 10.  
 Az előadások megtervezéséhez a meghívófüzetben megtalálható a javasolt szerkezeti 

vázlat (Útmutató esettanulmányok elkészítéséhez).  
 
3) Költségek 
a) Regisztrációs díj: 5.000. Ft 
A regisztrációs díj tartalmazza a regisztrációs költségeket, és a kávészünetekben történő 
fogyasztást. 
 
b) Étkezések: 
A résztvevők részére 3 étkezés térítéses: 
 

2019. október 3. (csütörtök) Vacsora 4.500 Ft/fő 
2019. október 4. (péntek) Ebéd 4.500 Ft/fő 
2019. október 5. (szombat) Ebéd 4.500 Ft/fő 

 
 Mindhárom térítéses étkezés svédasztalos rendszerben történik, melyek ára tartalmazza 

egy üveg ásványvíz vagy üdítő fogyasztását étkezésenként. Az árak az ÁFA-t 
tartalmazzák. 

 A 2019. október 3-i (csütörtök) igazgatótanács ülés és közgyűlés résztvevői számára 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja az ebédet. 

 A szimpózium résztvevői számára 2019. október 4-én (pénteken) este Szolnok Megyei 
Jogú Város Polgármestere ad fogadást. 

 Kérjük, a jelentkezési lapon jelölje meg, hogy ezen étkezések közül melyeket igényli, 
mind a térítéses, mind pedig a nem térítéses étkezések esetén! 

 
 
 
 



c) Szállás: 
A rendezvény szálláshelye: 
Garden Hotel Wellness és Konferencia 
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 
www.gardenhotel.hu 
 
Egyágyas elhelyezés: 23.350. Ft/fő/éj 
Kétágyas elhelyezés: 15.850. Ft/fő/éj 
 

 A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit, az ÁFA-t, és az idegenforgalmi adót.  
 A szállodai szobákat érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és utazás napján 10:00 

óráig kell elhagyni. 
 Kétágyas szállásfoglalás esetén, kérjük, a jelentkezési lapon szíveskedjen jelezni, hogy a 

szobát kivel kívánja megosztani. A foglalás csak abban az esetben fogadható el kétágyas 
foglalásnak, ha a résztvevő jelzi, hogy a szobát kivel kívánja megosztani, és az általa 
jelzett fél is beírta a jelentkezési lapjára őt. Ellenkező esetben a foglalást csak 
egyágyasként tudjuk figyelembe venni. 

 
 
II. REGISZTRÁCIÓ-INFORMÁCIÓ 
 
2019. október 3. (csütörtök) 10:30-14:00 Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
2019. október 4. (péntek) 9:00-14:00 Garden Hotel 
2019. október 5. (szombat) 9:00-10:00 Garden Hotel 
 
 
III. PARKOLÁSI INFORMÁCIÓK 
 
2019. október 3-i igazgatótanács ülés és közgyűlés résztvevői számára: Ingyenes parkolási 
lehetőség közterületen, szabad kapacitás függvényében, az Önkormányzat által üzemeltetett 
parkolókban. Az ingyenes parkoláshoz a rendszám előzetes megadása szükséges. 
 
2019. október 4-5-i szimpózium résztvevői számára: Szállóvendégek részére a Garden Hotel 
parkolójában, a parkoló kapacitásának függvényében, ingyenesen. 
 
 
IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
 
Nagy Zsuzsanna Dr. Kovács Éva 
Egészséges Városok Kárpát-medencei 
Egyesülete főtitkára 

Egészséges Városok Kárpát-medencei 
Egyesülete Szolnoki tagszervezetének 
koordinátora 

Mobil: +36 70 7088 620 Mobil: +36 30 835 8832 
E-mail: info@egeszsegesvarosok.t-online.hu E-mail: ebigszolnok@ebigszolnok.hu  
Tel: +36 72 312 965, Fax: +36 72 515 861  
7621 Pécs, Váradi Antal u. 11.   
 

http://www.gardenhotel.hu/
mailto:info@egeszsegesvarosok.t-online.hu
mailto:ebigszolnok@ebigszolnok.hu


ÚTMUTATÓ 
Esettanulmányok elkészítéséhez 

 
 

Annak érdekében, hogy a szimpózium résztvevői az előadásokból minél részletesebb 
információt kapjanak, kérjük, előadásában a szimpózium témájához kapcsolódó 
tevékenységüket mutassa be 
 
az alábbiak szerint: 
Cím 
A program kezdeményezője 
A program elindításának alapja (pl. felmérés, statisztikai adatok, stb.) 
A program rövid bemutatása, a program lényege 
Együttműködő partnerek 
Eredmények mérése, monitorozás 
Média megjelenések 
A program fenntarthatósága  
A program finanszírozása, források  
Megjelennek-e a programban a WHO Egészséges Városok mozgalom alapelvei: 
esélyegyenlőség, az érintettek részvételének biztosítása, partneri együttműködés, 
szolidaritás, fenntartható fejlődés, a városi döntéshozók elkötelezettsége az egészség 
kérdésében 
 
 

Az előadások időtartama max. 15 perc 
 
Az esettanulmányok kivonatát kb. 300 szó terjedelemben 2019. szeptember 10-ig kérjük 
beküldeni, a mellékelt nyomtatványon, az előadó és elérhetőségeinek pontos 
megjelölésével az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete részére: 

E-mail: info@egeszsegesvarosok.t-online.hu, Fax: +36 72 515 861 
 
 
Az előadások elhangzási sorrendjéről és beosztásáról, az előadás bejelentő nyomtatványok 
beérkezése után, a szimpózium programbizottsága dönt, melyről az előadókat külön értesíti.  
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