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A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE 
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A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE 

 

DR. FARKAS CIPRIÁN 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere 

Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete 2022. évi társadalmi elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TISZTELT VENDÉGEINK! 

 

 

Hűség és szabadság, európaiság 

 

 

A soproniak a történelem során sokszor tettek tanúbizonyságot 

hazaszeretetükről és európaiságukról. 1921-ben népszavazással 

döntöttek arról, hogy hűek maradnak a magyar hazához, amivel 

kiérdemelte Sopron a Civitas Fidelissima, a leghűségesebb város 

elismerést. 

 

Az emberek szabadság iránti vágyát és elkötelezettségét pedig ékesen bizonyította az 1989-

es Páneurópai Piknik, amikor több száz keletnémet polgár törte át a vasfüggönyt, 

köszönhetően a piknik szervezőinek. Sopron minden korban a találkozások és új utak 

kiindulásának színhelye volt. Szeretnénk, ha a helyszín felfedezése öröm lenne minden 

idelátogató számára.  

Hiszen itt vannak Önök Sopronban, amelynek történelmi múltja visszaköszön az óváros 

építészetében, a templomok csendjében, a múzeumok kincseiben.  

Térségünk pedig a természeti szépségeit nemzeti parki és világörökségi védelem alatt 

mutatja meg.  

 

Élvezzék hát a belvárosi vagy az erdei barangolásokat, és kóstolják meg gasztronómiai 

különlegességeinket, híres nedűinket is! 

 

Az eredményes tanácskozás mellett szép ittlétet kívánok Önöknek!  

 

Érezzék jól magukat városunkban! 

 

Tisztelettel:  

 

 

Dr. Farkas Ciprián 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere 

Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete  

2022. évi társadalmi elnöke 

 



 

 

TISZTELT MEGHÍVOTTAK! 

 

 

Az Egészséges Városok európai és magyarországi hálózata 34 éve 

működik, jelenleg több mint 1400 önkormányzat 

együttműködésével, akik projekt városként vagy a WHO Európai 

Régiójában működő valamely nemzeti vagy szubregionális hálózat 

tagjaként vesznek részt a programban.  

Közös célunk továbbra is polgáraink egészségének megőrzése, 

fejlesztése, önkormányzataink kiemelt elkötelezettségével, és aktív 

közreműködésével. 

 

A WHO Európai Egészséges Városok Hálózat ötéves megvalósulási fázisokra, úgynevezett 

ciklusokra határozza meg prioritásait.  A VII. ciklus 2019-ben vette kezdetét, melyet a 

járványhelyzet miatt a WHO meghosszabbított 2025-ig. 

 

Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete és jogelődei 1989 óta minden évben 

megrendezik tudományos konferenciájukat, az egészségfejlesztés fontos kérdéseihez és az 

Európai Egészséges Városok hálózat prioritásaihoz kapcsolódva.  

Idei, 34. szimpóziumunk témája: „LAKÓHELYÜNK – AZ EGÉSZSÉGET ÉS JÓLLÉTET 

TÁMOGATÓ VÁROSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA”  

Célja, hogy feldolgozza a VII. ciklus kiemelt témájához kapcsolódó prioritási területeket, 

melyeket jelen meghívó „a szimpózium célja” pontjában találhatnak meg.  

 

Ahogy az elmúlt évtizedek tapasztalatai és a WHO Egészséges Városok program alapelvei is 

definiálják, a városoknak és a helyi önkormányzatoknak továbbra is kiemelt szerepük van a 

lakosság egészségének és jóllétének megőrzésében, fejlesztésében. 

Reméljük, meghívásunkat el tudják fogadni és minél szélesebb körben oszthatjuk meg 

tapasztalatainkat a döntéshozókkal, szakmai és civil szervezetekkel, és minden érdeklődővel.  

 

 

Tisztelettel:  

 

 

De Blasio Antonio 

Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete elnöke 

 



 

 

A SZIMPÓZIUM CÉLJA 

 

A konferencia célja bemutatni azon helyi kezdeményezéseket, melyek a WHO Európai 

Egészséges Városok Hálózat VII. ötéves ciklusának II. témájához kapcsolódó prioritási 

területeken valósultak meg. 

Lakóhelyünk: Az egészséget és jóllétet támogató városi környezet kialakítása 

 Egészséges színterek 

 Egészséges várostervezés és design 

 Egészséges közlekedés 

 Zöld területek – zöld területekhez való hozzáférés 

 Energia és egészség 

 

A konferencia célja emellett bemutatni az elmúlt időszakban, helyi szinten megvalósított 

kiemelkedő programokat, projekteket.  

 

 

A SZIMPÓZIUM MUNKAMÓDSZERE 

 

Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete hagyományaihoz híven, a résztvevők 

plenáris üléseken előadások, esettanulmányok keretében ismerhetik meg a szimpózium 

témájához kapcsolódó helyi kezdeményezéseket, programokat.  

 

 

A SZIMPÓZIUM RÉSZTVEVŐI 

 

A rendezvény nyitott. Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete tagvárosai mellett 

minden érdeklődő önkormányzat, szakmai szervezet és magánszemély számára biztosított a 

részvétel lehetősége, és ezáltal az Egészséges Városok program mélyebb megismerése.  

 

 

BIZTONSÁG 

 

A szervezők a rendezvény időpontjában érvényben lévő járványügyi szabályozásoknak 

megfelelően járnak el.  

 

 



 

 

PROGRAMTERVEZET 

 

 

2022. november 10. (csütörtök) 

Ülések helyszíne: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (9400 Sopron, Fő tér 1.) 

 

11:00  Irányító bizottság és FEB ülés (Külön meghívás alapján) 

12:30-tól A közgyűlés résztvevőinek érkezése 

Büféebéd 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: Hotel Sopron (9400 Sopron, Fövényverem u. 7.) 

 

2022. november 11. (péntek) 

Helyszín: Hotel Sopron (9400 Sopron, Fövényverem u. 7.) 

 

10:00  34. 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  Polgármesteri fogadás 

   

2022. november 12. (szombat) 

Helyszín: Hotel Sopron (9400 Sopron, Fövényverem u. 7.) 

 

09:30  Plenáris ülés 

10:30  Kávészünet 

10:45  Plenáris ülés folytatása 

12:00  Konferencia zárása 

12:30  Ebéd, hazautazás 

 

A részletes program az előadás bejelentők beérkezése után kerül összeállításra. 



 

 

I N F O R M Á C I Ó 

 

 

JELENTKEZÉS 

 

 A jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével, és a részvételi költségek az 

Egészséges Városok Mozgalom Kárpát-medencei Egyesülete által kiállított számla alapján, 

az azon szereplő határidőig történő befizetésével érvényes. 

 Jelentkezési határidő: 2022. október 5.   

 A megrendelt szolgáltatások lemondására 2022. október 9-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! 

 

 

ELŐADÁSRA VALÓ JELENTKEZÉS 

 

 Előadás/esettanulmány bejelentése című nyomtatvány visszaküldésével, a nyomtatványon 

megadott elérhetőségekre. 

 Visszaküldési határidő: 2022. október 5. 

 Az előadások elhangzási sorrendjéről és beosztásáról, az előadás bejelentő nyomtatványok 

beérkezése után, minden előadót külön értesítünk.  

 

 

RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGEK 

 

REGISZTRÁCIÓS DÍJ: 7.000. Ft 

A regisztrációs díj tartalmazza a regisztrációs költségeket, a kávészünetekben történő 

fogyasztást. 

 

ÉTKEZÉSEK: 

A résztvevők részére 3 étkezés térítéses. (Mindhárom étkezés svédasztalos étkezés.) 

2022. november 10. (csütörtök) Vacsora bruttó 5.400. Ft/fő 

2022. november 11. (péntek) Ebéd bruttó 5.400. Ft/fő 

2022. november 12. (szombat) Ebéd bruttó 5.400. Ft/fő 

 

 



 

 

Térítésmentes étkezések Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében: 

2022. november 10. (csütörtök) Büféebéd 

2022. november 11. (péntek) Vacsora-Fogadás 

 

 Kérjük, a jelentkezési lapon jelölje meg, hogy ezen étkezések közül melyeket igényli, 

mind a térítéses, mind pedig a nem térítéses étkezések esetén!  

 Kérjük, a jelentkezési lapon jelezze, ha van bármilyen ételallergiája, speciális étkezési 

igénye.  

 

SZÁLLÁS: 

 

A rendezvény szálláshelye: 

Hotel Sopron**** (9400 Sopron, Fövényverem u. 7, www.hotelsopron.hu)  

 

Egyágyas elhelyezés: 29.480. Ft/fő/éj  

Kétágyas elhelyezés: 17.975. Ft/fő/éj 

 

 A szobaárak tartalmazzák a reggelit, az ÁFA-t, és az idegenforgalmi adót; valamint a wellness 

részlet használatát.   

 

 A megadott áron 20 db standard szoba áll rendelkezésünkre. Amennyiben több mint 20 szobára 

lenne szükség, úgy a szobák beosztása a jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében történik. 

További szobák felárral érhetők el. Amennyiben elfogyott a 20 db standard szoba, úgy felvesszük 

a kapcsolatot a jelentkezővel és egyeztetünk a szobaigényről.  

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelsopron.hu/


 

 

PARKOLÁSI INFORMÁCIÓK 

 

 

Információ a 2022. november 10-i irányítóbizottsági ülés és közgyűlés résztvevői számára: 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi helyszínen biztosít ingyenes parkolási 

lehetőséget a résztvevők számára:  

Mélygarázs Petőfi tér  

(9400 Sopron, Petőfi tér 4.)  

 

Igénybe vehető 2022. november 10-én (csütörtökön) 10:00 és 18:00 között.  

Az egyesület rendelkezésére álló kapacitás: max. 20 db személyautó. 

 

Igénybevétel módja: Parkoláskor húzni kell egy jegyet. Parkolási díjat nem kell fizetni, de 

kérjük, őrizze meg a jegyet, kifelé kiengedik a résztvevőket.  

A helyszínen Közterület felügyelő fogja segíteni a ki- és bejutást, ha bármi fennakadás lenne a 

technikával.  

 

A Mélygarázs a Városházától 8 perc séta távolságra található. 

Útvonalterv elérhető ide kattintva. 

 

Információ a 2022. november 11-12. szimpózium résztvevői számára: 

A szálloda parokolójában, szállóvendégek részére térítésmentesen áll rendelkezésre, a 

parkoló kapacitásának függvényében. 

A helyigény felméréséhez a jelentkezési lapon kérjük jelezni a parkolóhely igényt a rendszám 

megadásával. 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

 

Nagy Zsuzsanna 

Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete főtitkára 

Mobil: +36 70 7088 620 

E-mail: info@egeszsegesvarosok.t-online.hu 

 

 

www.egeszsegesvarosok.hu 

https://www.google.com/maps/dir/Sopron,+M%C3%A9lygar%C3%A1zs+Pet%C5%91fi+t%C3%A9r,+Pet%C5%91fi+t%C3%A9r+4,+9400/V%C3%A1rosh%C3%A1za,+Sopron,+F%C5%91+t%C3%A9r+1,+9400/@47.6853245,16.5874014,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x476c3ca692b7ddd9:0x7d848fc75c19ab83!2m2!1d16.5878648!2d47.683604!1m5!1m1!1s0x476c3ca160c1d38d:0x522002d690fbd34b!2m2!1d16.5913941!2d47.6865692!3e2
mailto:info@egeszsegesvarosok.t-online.hu
http://www.egeszsegesvarosok.hu/


Tagvárosaink
Baja
Békéscsaba
Budapest 13. Kerület
Dunaszerdahely
Erdőszentgyörgy
Győr
Gyula
Hódmezővásárhely
Kaposvár
Kecskemét
Lendva
Magyarkanizsa
Nagykanizsa

Pécs
Sopron
Szabadka
Székelyudvarhely
Székesfehérvár
Szentendre
Szigetszentmiklós
Szolnok
Szováta
Topolya
Zalakaros
Zalaszentgrót
Zenta


