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E g é s z s é g e s V á r o s o k
Magyarországi Szövetsége

ÚTMUTATÓ

ESETTANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSÉHEZ

Annak érdekében, hogy az éves szimpózium résztvevõi minél több információt 
kapjanak egymástól, kérjük, hogy az Egészséges Városok Magyarországi 
Szövetsége tagvárosai és testvérvárosaik közös elõadásokban számoljanak be a 
városokban folyó egészségfejlesztési tevékenységekrõl és az együttmûködés 
lehetséges terveirõl az alábbi szempontok alapján:

1. Cím: Kérjük, az elõadásnak olyan címet szíveskedjenek 
választani, mely alapján egyértelmûen besorolható egy tágabb 
témakörbe. Pl. Egy elõadás a „Nyugdíjas torna” cím alapján 
besorolható a mozgás vagy az idõsek témakörébe.

2. Mi indukálta a program elindítását? (pl. felmérés, statisztikai  
adatok, stb.)

3. A program rövid bemutatása, a program lényege, túlzott 
részletezés nélkül

4. A programban résztvevõ partnerek 
5. A program monitorozása, eredményei
6. A programmal kapcsolatos média megjelenések
7. A program fenntarthatósága. Van-e folytatása?
8. A program finanszírozása. Milyen forrásokból finanszírozzák?
9. Megjelennek-e a programban a WHO Egészséges Városok alap-

elvei: esélyegyenlõség, multiszektorialitás, helyi döntés-
 hozók bevonása, az érintettek részvétele a program  különbözõ 
fázisaiban?

Az elõadásokban egyaránt térjenek ki a sikerekre és a nehézségekre is, a kitûzött 
célok és a megvalósítás során esetlegesen felmerülõ problémák bemutatásával. 

Az esettanulmányokat - kb. 300 szó terjedelemben - 2007. szeptember 20-ig kérjük 
beküldeni a szerzõ(k), az elõadó(k) és elérhetõségeik pontos megjelölésével, az 
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége címére (7621 Pécs, Váradi Antal u. 
11., Pf. 363, Fax: 72/515-861, E-mail:  v. 

)

A bejelentett elõadások elhangzási sorrendjérõl, beosztásáról a szimpózium 
programbizottsága dönt, az elõadókat külön értesíti. Az elõadások idõtartama max. 
10-15 perc. 
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Tisztelt Meghívottak!

Az Egészségügyi Világszervezet Európai Egészséges Városok programja 
Magyarországon közel 20 éves múltra tekint vissza, hiszen 1988 óta mûködik 
a mozgalom hazánkban  kezdetben Egészséges Városok Nemzeti Hálózata, 
majd 1992-tõl Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége néven. 
Az elmúlt évtizedek során következetes, céltudatos és megbízható szakmai 
munkánknak köszönhetõen nem csupán a közép-kelet európai térségben, 
hanem az Európai Programban is példaértékûnek ítélik tevékenységünket. 
Számos esetben kérték fel szövetségünk képviselõit más országok 
munkájának megsegítésére, szakmai támogatására a WHO Európai 
Irodájának megbízottjaként. Munkatársaink, szakértõink részt vettek az 
osztrák, a szlovák, a szlovén és a horvát nemzeti hálózatok elindításában, 
szakmai programjuk kialakításában és fejlesztésében. 

A WHO Európai Irodájának legnagyobb erõfeszítése ellenére Romániában, 
Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában még nem indult el formálisan az 
Egészséges Városok program, bár mindenütt találhatóak olyan települések, 
ahol már jelenleg is magas szintû egészség-megõrzési, környezetvédelmi 
tevékenység folyik. 

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosaival folytatott 
eszmecserék során többször felvetõdött a Kárpát-medencei térség 
bekapcsolásának lehetõsége a szakmai munkába  így elõsegítve a WHO azon 
szándékát, hogy az Egészséges Városok mozgalmat azon országokra is 
kiterjessze, ahol jelenleg nem folyik ilyen szervezett munka. 
A WHO szakmai céljainak elõsegítése mellett a Kárpát-medencei azonos 
múlttal és hasonló problémákkal küzdõ, egy nyelvet beszélõ településekkel 
történõ szakmai együttmûködés elõsegítheti ezen területek integrációját az 
Európai Unióba, és a határok nélküli régiók közös céljainak elérését. 
Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tervezett 
szimpóziumával szeretne hozzájárulni a térség magyarlakta területeinek 
együttmûködéséhez, amely ily módon országaink és Európa javát is szolgálja. 

                                                                          De Blasio  Antonio
                                                                                    Fõtitkár
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c) Szállásköltség:
A rendezvény helyszíne és szálláshelye:
Gastland Hotel M0 (2310 Szigetszentmiklós, M0 autóút 19. km, 

)
Egyágyas elhelyezés 9.750. Ft/fõ/éj reggelivel
Kétágyas elhelyezés 6000. Ft/fõ/éj reggelivel
Kétágyas szállásfoglalás esetén, kérjük jelezni, hogy kivel kívánja a szobát 
megosztani. A foglalás csak abban az esetben fogadható el kétágyas foglalásnak, 
ha a résztvevõ jelzi, hogy a szobát kivel kívánja megosztani és az általa jelzett fél 
is beírta jelentkezési lapjára õt. Ellenkezõ esetben a foglalást csak egyágyasként 
tudják figyelembe venni.

II. REGISZTRÁCIÓ-INFORMÁCIÓ:
2007. október 4. 12:00  17:00 óra Polgármesteri Hivatal 
2007. október 5.   9:00  17:00 óra Hotel Gastland M0
2007. október 6. .   9:00   12:00 óra Hotel Gastland M0

III. PARKOLÁS: 
Az igazgatótanács ülés és közgyûlés (2007. október 4) helyszíne a 
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal. A Városháza elõtti parkoláshoz kérjük, 
a gépkocsi rendszámát a jelentkezési lapon szíveskedjenek jelezni.
A szimpózium helyszíne a Gastland Hotel M0 ingyenes, õrzött parkolóval 
rendelkezik a vendégek részére.

IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Jordánné Besenyei Mária Polgármesteri Hivatal
az Egészséges Városok 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
helyi koordinátora Tel: 24 505 509

Fax: 24 505 500
E-mail: 

De Blasio Antonio Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 
fõtitkár 7621 Pécs, Váradi Antal u. 11.

Tel: 72 515 860
Fax: 72 515 861
E-mail: 

Nagy Zsuzsanna Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 
project asszisztens 7621 Pécs, Váradi Antal u. 11.

Tel: 72 515 860
Mobil: 70 7088 620
Fax: 72 515 861
E-mail: 

www.gastland.hu

aljegyzo@szigetszentmiklos.hu

hcfpecs@mail.datanet.hu

egvaralap@mail.datanet.hu
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A RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

I. SZIMPÓZIUMON VALÓ RÉSZVÉTEL

I/1) Jelentkezés
A jelentkezés a jelentkezési lap visszaküldésével (mellékelve) és a részvételi 
költségek  az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége számlájára, a 
kiküldött számlán szereplõ határidõig történõ  átutalásával érvényes.

Jelentkezési határidõ: 2007. szeptember 20. A korábban megrendelt szolgáltatások 
lemondására is a jelentkezési határidõig van lehetõség kötbérmentesen. 
A testvérvárosi résztvevõk jelentkezési lapjait kérjük, az adott tagváros küldje meg 
saját jelentkezéseivel együtt a szövetségi titkárságnak.
A részvétellel kapcsolatos mindennemû ügyintézés a szövetségen keresztül zajlik, 
így kérjük, a szállodába senki ne küldjön jelentkezési lapot vagy részvételi díjat!

I/2) Elõadásra való jelentkezés

Elõadás/esettanulmány bejelentése címû nyomtatvány visszaküldésével 
(Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége Titkársága 7621 Pécs, Váradi Antal 
u. 11.,  Fax: 72/515-861, E-mail:  vagy 

)

Visszaküldési határidõ: 2007. Szeptember 20.
Az elõadások elõkészítéséhez mellékelten megküldjük a javasolt szerkezeti vázlatot 
(Útmutató esettanulmányok készítéséhez).

I/3) Költségek
a) Regisztrációs díj: 5.000. Ft/fõ 

A regisztrációs díj tartalmazza a regisztrációs költségeket, és a kávészünetekben 
történõ fogyasztást.

b) Étkezési költség:
Reggeli: a szállóvendégek részére az adott szállodában, szobaárak a reggelit is 
tartalmazzák.
A résztvevõk részére 3 étkezés térítéses:  

é Október 4.  vacsora  2.900. Ft/fõ
é Október 5.  ebéd 2.900. Ft/fõ
é Október 6.  ebéd  2.900. Ft/fõ

Az igazgatótanács ülés és a közgyûlés résztvevõi számára október 4-én a 
Szigetszentmiklósi Önkormányzat biztosítja az ebédet. A szimpózium résztvevõi 
számára október 5-én este Szigetszentmiklós polgármestere ad fogadást.
        Kérjük, a jelentkezési lapon jelölje meg, hogy ezen étkezések közül melyiket 
igényli mind a térítéses, mind pedig a nem térítéses étkezések esetén.
                     9
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Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XIX. Szimpóziuma
Szigetszentmiklós, 2007. október 4-5-6.

PROGRAMTERVEZET

2007. október  4. (csütörtök)
10:00 Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége Igazgatótanács 

Ülése
(Külön meghívás alapján)
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.)

12:30-tól Közgyûlés résztvevõinek érkezése
Ebéd az igazgatótanács és közgyûlés résztvevõi részére
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.)

14:00 Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége Közgyûlése
(Külön meghívás alapján)
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.)

15:30 Kávészünet
16:00 Közgyûlés folytatása
17:30 Közgyûlés zárása
19:00 Vacsora

Helyszín: Gastland Hotel M0 (Szigetszentmiklós, M0 autóút 19. km)

2007. október 5. (péntek)
10:00 Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége Szimpóziuma

Helyszín: Gastland Hotel M0 (Szigetszentmiklós, M0 autóút 19. km)
Megnyitó

10:15 Plenáris ülés
11:15 Kávészünet
11:30 Plenáris ülés (folytatás)
13:00 Ebéd
14:00 Plenáris ülés (folytatás)/ szekcióülések
15:30 Kávészünet
16:00 Plenáris ülés (folytatás)/ szekcióülések
17:30 Szimpózium 1. napjának zárása
19:00 Polgármesteri fogadás

Helyszín: Gastland Hotel M0 (Szigetszentmiklós, M0 autóút 19. Km)

2007. október 6. (szombat)
9:00 Plenáris/ Szekcióülések  Tagvárosok elõadásai

Helyszín: Gastland Hotel M0 (Szigetszentmiklós, M0 autóút 19. km)
10:30 Kávészünet
11:00 Plenáris/Szekcióülések (folytatás) 
12:30 Konferencia zárás
13:00 Ebéd hazautazás                                                                            
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PROGRAMTERVEZETPROGRAMTERVEZET

2007. október  4. (csütörtök)2007. október  4. (csütörtök)

2007. október 5. (péntek)2007. október 5. (péntek)

2007. október 6. (szombat)2007. október 6. (szombat)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Szeretettel köszöntöm Önöket az Egészséges Városok Magyarországi 
Szövetségének XIX. Szimpóziuma alkalmából Szigetszentmiklóson!
Szigetszentmiklós Pest megye délnyugati részén, fõváros agglomerációjában, a 
Duna-ágak által körülölelt Csepel-sziget északi szegletében fekvõ több mint 700 
éves történelmi múltra visszatekintõ település. A helység elnevezése a földrajzi 
környezetére és védõszentjére utal. 
Északon Budapest XXI. kerülete (Csepel), keleten a Ráckevei-Dunaág, észak-
nyugat felõl Halásztelek, dél-nyugaton Tököl, délen pedig Szigethalom határolja. 
Szigetszentmiklós a városi rangját 1986. január 1-jén kapta meg. Lélekszáma 
meghaladja a 30 ezret.
Biztos vagyok abban, aki ellátogat városunkba, nemcsak a páratlanul szép 
természeti környezet látványával lesz gazdagabb, de megismerheti településünk 
történetét, jellegzetességeit, vezetését és intézményeit, s az itt mûködõ 
egyesületek, szervezetek sokaságát. Nyomon követheti a város fejlõdését, 
megismerheti az önkormányzat törekvéseit, az elért eredményeket. Városunk 
kulturális kínálatában is talál olyat, amiért érdemes hozzánk betérnie. Hiszen az 
alkotómûvészek kiállításai, a hangversenyek, a Szigetszentmiklósi Õsz színes 
forgataga, a Sziget Színház elõadásai mind-mind kellemes idõtöltést ígérnek.
Önkormányzatunk õrizni és gazdagítani igyekszik a város értékeit. Célja, hogy 
Szigetszentmiklós nyugodt, korszerû és egészséges otthona legyen polgárainak, és 
vonzó idõtöltést kínáljon az idelátogató vendégeknek.
Szigetszentmiklós 2002. január 1-tõl tagja az Egészséges Városok Magyarországi 
Szövetségének. Az Önkormányzat a szövetségi tagsággal kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a város lakossága számára megteremti, illetve biztosítja az egészség 
megõrzéséhez, fejlesztéshez szükséges feltételeket.
Az elkötelezettség az egészségi állapot javítása érdekében egységes. A ránk váró 
feladatok, a megvalósításra váró programok szemléletváltást sürgetnek: elõtérbe 
kell, hogy kerüljön a megelõzés: olcsóbb a betegséget megelõzni, mint gyógyítani. 
Az egészségmegõrzés, egészségfejlesztés olyan cél, melyet nem egyedül kívánunk 
elérni, hanem  lehetõség szerint  összefogással, testvérvárosaink bevonásával is. 
Ezért is örülök annak, hogy városunk ad otthont a mostani konferenciának, 
megteremtve ezzel lehetõségét a tapasztalatok kicserélésének, az egymástól való 
tanulásnak. Kívánom, hogy hasznosan és kellemesen teljen ez a néhány nap, a 
szakmai gyarapodás mellett jusson idõ a kikapcsolódásra, a feltöltõdésre.
A kitûzött céljaink eléréséhez kívánok mindannyiunknak a jelen állapoton javítani 
akaró, kitartó, aktív segítõket, a lakosság részérõl pedig partnerséget a munkánk 
során.

Üdvözlettel:
Szabó József     

                           Polgármester                
        5



A szimpózium résztvevõi:

A rendezvény nyitott, így az Egészséges Városok Magyarországi 
Szövetségének tagvárosai mellett minden érdeklõdõ önkormányzat, szervezet 
és magánszemély számára biztosított a részvétel lehetõsége, és ezáltal az 
Egészséges Városok program mélyebb megismerése.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelõen a meghívások során megkülönböztetett 
figyelmet kapnak a témához kapcsolódó országos és helyi szakmai és civil 
szervezetek.

Tervezett munkacsoportok:

A szimpózium szakmai programját a beérkezõ elõadás javaslatok alapján 
állítjuk össze. A munkacsoportok a benyújtott elõadás javaslatok száma és 
témái alapján kerülnek kialakításra.
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A szimpózium résztvevõi:A szimpózium résztvevõi:

Tervezett munkacsoportok:Tervezett munkacsoportok:

A szimpózium célja:

o Tagvárosainkban és kárpát-medencei magyar testvérvárosaikban 
mûködõ  egészségfejlesztési programok bemutatása

o Kapcsolódási pontok, együttmûködési lehetõségek területeinek 
meghatározása

o Közös egészségfejlesztési projectek és programok kidolgozása
o Kapcsolódó pályázati források közös felkutatása és megpályázása

A szimpózium feladata:

o Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai és 
testvérvárosaik közös elõadásokban számoljanak be a városokban 
folyó egészségfejlesztési tevékenységeikrõl és az együttmûködés 
lehetséges  terveirõl

o Bemutassa az ilyen irányú pályázati lehetõségeket, forrásokat
o Demonstrálja az ügy szakmai és társadalmi támogatottságát

A szimpózium munkamódszere:

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége hagyományaihoz híven a 
résztvevõk plenáris ülések és munkacsoportok keretében ismerhetik meg a 
szimpózium fõ témaköréhez kapcsolódó részterületek eredményeit és 
tapasztalatait.

Terveink szerint plenáris elõadást tartanak többek között:

o Az Országgyûlés Elnöke 
o Az Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága
o Az Országgyûlés Külügyi és határon túli magyarok bizottsága
o Miniszterelnöki Hivatal 
o Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
o Határon túli magyarok szervezetei

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosainak és kárpát-
medencei határon túli magyar testvérvárosainak közös elõadásaiban 
bemutatásra kerülne az adott tagvárosban és testvérvárosában folyó 
egészségfejlesztési munka, valamint a kapcsolódási pontok és a tervezett 
együttmûködési lehetõségek.
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A szimpózium célja:A szimpózium célja:

A szimpózium feladata:A szimpózium feladata:

A szimpózium munkamódszere:A szimpózium munkamódszere:



A szimpózium résztvevõi:

A rendezvény nyitott, így az Egészséges Városok Magyarországi 
Szövetségének tagvárosai mellett minden érdeklõdõ önkormányzat, szervezet 
és magánszemély számára biztosított a részvétel lehetõsége, és ezáltal az 
Egészséges Városok program mélyebb megismerése.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelõen a meghívások során megkülönböztetett 
figyelmet kapnak a témához kapcsolódó országos és helyi szakmai és civil 
szervezetek.

Tervezett munkacsoportok:

A szimpózium szakmai programját a beérkezõ elõadás javaslatok alapján 
állítjuk össze. A munkacsoportok a benyújtott elõadás javaslatok száma és 
témái alapján kerülnek kialakításra.
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A szimpózium résztvevõi:A szimpózium résztvevõi:

Tervezett munkacsoportok:Tervezett munkacsoportok:

A szimpózium célja:

o Tagvárosainkban és kárpát-medencei magyar testvérvárosaikban 
mûködõ  egészségfejlesztési programok bemutatása

o Kapcsolódási pontok, együttmûködési lehetõségek területeinek 
meghatározása

o Közös egészségfejlesztési projectek és programok kidolgozása
o Kapcsolódó pályázati források közös felkutatása és megpályázása

A szimpózium feladata:

o Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai és 
testvérvárosaik közös elõadásokban számoljanak be a városokban 
folyó egészségfejlesztési tevékenységeikrõl és az együttmûködés 
lehetséges  terveirõl

o Bemutassa az ilyen irányú pályázati lehetõségeket, forrásokat
o Demonstrálja az ügy szakmai és társadalmi támogatottságát

A szimpózium munkamódszere:

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége hagyományaihoz híven a 
résztvevõk plenáris ülések és munkacsoportok keretében ismerhetik meg a 
szimpózium fõ témaköréhez kapcsolódó részterületek eredményeit és 
tapasztalatait.

Terveink szerint plenáris elõadást tartanak többek között:

o Az Országgyûlés Elnöke 
o Az Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága
o Az Országgyûlés Külügyi és határon túli magyarok bizottsága
o Miniszterelnöki Hivatal 
o Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
o Határon túli magyarok szervezetei

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosainak és kárpát-
medencei határon túli magyar testvérvárosainak közös elõadásaiban 
bemutatásra kerülne az adott tagvárosban és testvérvárosában folyó 
egészségfejlesztési munka, valamint a kapcsolódási pontok és a tervezett 
együttmûködési lehetõségek.
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A szimpózium célja:A szimpózium célja:

A szimpózium feladata:A szimpózium feladata:

A szimpózium munkamódszere:A szimpózium munkamódszere:



Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XIX. Szimpóziuma
Szigetszentmiklós, 2007. október 4-5-6.

PROGRAMTERVEZET

2007. október  4. (csütörtök)
10:00 Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége Igazgatótanács 

Ülése
(Külön meghívás alapján)
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.)

12:30-tól Közgyûlés résztvevõinek érkezése
Ebéd az igazgatótanács és közgyûlés résztvevõi részére
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.)

14:00 Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége Közgyûlése
(Külön meghívás alapján)
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.)

15:30 Kávészünet
16:00 Közgyûlés folytatása
17:30 Közgyûlés zárása
19:00 Vacsora

Helyszín: Gastland Hotel M0 (Szigetszentmiklós, M0 autóút 19. km)

2007. október 5. (péntek)
10:00 Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége Szimpóziuma

Helyszín: Gastland Hotel M0 (Szigetszentmiklós, M0 autóút 19. km)
Megnyitó

10:15 Plenáris ülés
11:15 Kávészünet
11:30 Plenáris ülés (folytatás)
13:00 Ebéd
14:00 Plenáris ülés (folytatás)/ szekcióülések
15:30 Kávészünet
16:00 Plenáris ülés (folytatás)/ szekcióülések
17:30 Szimpózium 1. napjának zárása
19:00 Polgármesteri fogadás

Helyszín: Gastland Hotel M0 (Szigetszentmiklós, M0 autóút 19. Km)

2007. október 6. (szombat)
9:00 Plenáris/ Szekcióülések  Tagvárosok elõadásai

Helyszín: Gastland Hotel M0 (Szigetszentmiklós, M0 autóút 19. km)
10:30 Kávészünet
11:00 Plenáris/Szekcióülések (folytatás) 
12:30 Konferencia zárás
13:00 Ebéd hazautazás                                                                            
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Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XIX. SzimpóziumaEgészséges Városok Magyarországi Szövetsége XIX. Szimpóziuma
Szigetszentmiklós, 2007. október 4-5-6.Szigetszentmiklós, 2007. október 4-5-6.

PROGRAMTERVEZETPROGRAMTERVEZET

2007. október  4. (csütörtök)2007. október  4. (csütörtök)

2007. október 5. (péntek)2007. október 5. (péntek)

2007. október 6. (szombat)2007. október 6. (szombat)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Szeretettel köszöntöm Önöket az Egészséges Városok Magyarországi 
Szövetségének XIX. Szimpóziuma alkalmából Szigetszentmiklóson!
Szigetszentmiklós Pest megye délnyugati részén, fõváros agglomerációjában, a 
Duna-ágak által körülölelt Csepel-sziget északi szegletében fekvõ több mint 700 
éves történelmi múltra visszatekintõ település. A helység elnevezése a földrajzi 
környezetére és védõszentjére utal. 
Északon Budapest XXI. kerülete (Csepel), keleten a Ráckevei-Dunaág, észak-
nyugat felõl Halásztelek, dél-nyugaton Tököl, délen pedig Szigethalom határolja. 
Szigetszentmiklós a városi rangját 1986. január 1-jén kapta meg. Lélekszáma 
meghaladja a 30 ezret.
Biztos vagyok abban, aki ellátogat városunkba, nemcsak a páratlanul szép 
természeti környezet látványával lesz gazdagabb, de megismerheti településünk 
történetét, jellegzetességeit, vezetését és intézményeit, s az itt mûködõ 
egyesületek, szervezetek sokaságát. Nyomon követheti a város fejlõdését, 
megismerheti az önkormányzat törekvéseit, az elért eredményeket. Városunk 
kulturális kínálatában is talál olyat, amiért érdemes hozzánk betérnie. Hiszen az 
alkotómûvészek kiállításai, a hangversenyek, a Szigetszentmiklósi Õsz színes 
forgataga, a Sziget Színház elõadásai mind-mind kellemes idõtöltést ígérnek.
Önkormányzatunk õrizni és gazdagítani igyekszik a város értékeit. Célja, hogy 
Szigetszentmiklós nyugodt, korszerû és egészséges otthona legyen polgárainak, és 
vonzó idõtöltést kínáljon az idelátogató vendégeknek.
Szigetszentmiklós 2002. január 1-tõl tagja az Egészséges Városok Magyarországi 
Szövetségének. Az Önkormányzat a szövetségi tagsággal kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a város lakossága számára megteremti, illetve biztosítja az egészség 
megõrzéséhez, fejlesztéshez szükséges feltételeket.
Az elkötelezettség az egészségi állapot javítása érdekében egységes. A ránk váró 
feladatok, a megvalósításra váró programok szemléletváltást sürgetnek: elõtérbe 
kell, hogy kerüljön a megelõzés: olcsóbb a betegséget megelõzni, mint gyógyítani. 
Az egészségmegõrzés, egészségfejlesztés olyan cél, melyet nem egyedül kívánunk 
elérni, hanem  lehetõség szerint  összefogással, testvérvárosaink bevonásával is. 
Ezért is örülök annak, hogy városunk ad otthont a mostani konferenciának, 
megteremtve ezzel lehetõségét a tapasztalatok kicserélésének, az egymástól való 
tanulásnak. Kívánom, hogy hasznosan és kellemesen teljen ez a néhány nap, a 
szakmai gyarapodás mellett jusson idõ a kikapcsolódásra, a feltöltõdésre.
A kitûzött céljaink eléréséhez kívánok mindannyiunknak a jelen állapoton javítani 
akaró, kitartó, aktív segítõket, a lakosság részérõl pedig partnerséget a munkánk 
során.

Üdvözlettel:
Szabó József     

                           Polgármester                
        5



Szigetszentmiklós Város
Ö n k o r m á n y z a t a

A RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

I. SZIMPÓZIUMON VALÓ RÉSZVÉTEL

I/1) Jelentkezés
A jelentkezés a jelentkezési lap visszaküldésével (mellékelve) és a részvételi 
költségek  az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége számlájára, a 
kiküldött számlán szereplõ határidõig történõ  átutalásával érvényes.

Jelentkezési határidõ: 2007. szeptember 20. A korábban megrendelt szolgáltatások 
lemondására is a jelentkezési határidõig van lehetõség kötbérmentesen. 
A testvérvárosi résztvevõk jelentkezési lapjait kérjük, az adott tagváros küldje meg 
saját jelentkezéseivel együtt a szövetségi titkárságnak.
A részvétellel kapcsolatos mindennemû ügyintézés a szövetségen keresztül zajlik, 
így kérjük, a szállodába senki ne küldjön jelentkezési lapot vagy részvételi díjat!

I/2) Elõadásra való jelentkezés

Elõadás/esettanulmány bejelentése címû nyomtatvány visszaküldésével 
(Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége Titkársága 7621 Pécs, Váradi Antal 
u. 11., Fax: 72/515-861, E-mail:  vagy 

)

Visszaküldési határidõ: 2007. Szeptember 20.
Az elõadások elõkészítéséhez mellékelten megküldjük a javasolt szerkezeti vázlatot 
(Útmutató esettanulmányok készítéséhez).

I/3) Költségek
a) Regisztrációs díj: 5.000. Ft/fõ 

A regisztrációs díj tartalmazza a regisztrációs költségeket, és a kávészünetekben 
történõ fogyasztást.

b) Étkezési költség:
Reggeli: a szállóvendégek részére az adott szállodában, szobaárak a reggelit is 
tartalmazzák.
A résztvevõk részére 3 étkezés térítéses:  

é Október 4.  vacsora  2.900. Ft/fõ
é Október 5.  ebéd 2.900. Ft/fõ
é Október 6.  ebéd  2.900. Ft/fõ

Az igazgatótanács ülés és a közgyûlés résztvevõi számára október 4-én a 
Szigetszentmiklósi Önkormányzat biztosítja az ebédet. A szimpózium résztvevõi 
számára október 5-én este Szigetszentmiklós polgármestere ad fogadást.
        Kérjük, a jelentkezési lapon jelölje meg, hogy ezen étkezések közül melyiket 
igényli mind a térítéses, mind pedig a nem térítéses étkezések esetén.
                     9
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Tisztelt Meghívottak!

Az Egészségügyi Világszervezet Európai Egészséges Városok programja 
Magyarországon közel 20 éves múltra tekint vissza, hiszen 1988 óta mûködik 
a mozgalom hazánkban  kezdetben Egészséges Városok Nemzeti Hálózata, 
majd 1992-tõl Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége néven. 
Az elmúlt évtizedek során következetes, céltudatos és megbízható szakmai 
munkánknak köszönhetõen nem csupán a közép-kelet európai térségben, 
hanem az Európai Programban is példaértékûnek ítélik tevékenységünket. 
Számos esetben kérték fel szövetségünk képviselõit más országok 
munkájának megsegítésére, szakmai támogatására a WHO Európai 
Irodájának megbízottjaként. Munkatársaink, szakértõink részt vettek az 
osztrák, a szlovák, a szlovén és a horvát nemzeti hálózatok elindításában, 
szakmai programjuk kialakításában és fejlesztésében. 

A WHO Európai Irodájának legnagyobb erõfeszítése ellenére Romániában, 
Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában még nem indult el formálisan az 
Egészséges Városok program, bár mindenütt találhatóak olyan települések, 
ahol már jelenleg is magas szintû egészség-megõrzési, környezetvédelmi 
tevékenység folyik. 

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosaival folytatott 
eszmecserék során többször felvetõdött a Kárpát-medencei térség 
bekapcsolásának lehetõsége a szakmai munkába  így elõsegítve a WHO azon 
szándékát, hogy az Egészséges Városok mozgalmat azon országokra is 
kiterjessze, ahol jelenleg nem folyik ilyen szervezett munka. 
A WHO szakmai céljainak elõsegítése mellett a Kárpát-medencei azonos 
múlttal és hasonló problémákkal küzdõ, egy nyelvet beszélõ településekkel 
történõ szakmai együttmûködés elõsegítheti ezen területek integrációját az 
Európai Unióba, és a határok nélküli régiók közös céljainak elérését. 
Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tervezett 
szimpóziumával szeretne hozzájárulni a térség magyarlakta területeinek 
együttmûködéséhez, amely ily módon országaink és Európa javát is szolgálja. 

                                                                          De Blasio  Antonio
                                                                                    Fõtitkár
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c) Szállásköltség:
A rendezvény helyszíne és szálláshelye:
Gastland Hotel M0 (2310 Szigetszentmiklós, M0 autóút 19. km, 

)
Egyágyas elhelyezés 9.750. Ft/fõ/éj reggelivel
Kétágyas elhelyezés 6000. Ft/fõ/éj reggelivel
Kétágyas szállásfoglalás esetén, kérjük jelezni, hogy kivel kívánja a szobát 
megosztani. A foglalás csak abban az esetben fogadható el kétágyas foglalásnak, 
ha a résztvevõ jelzi, hogy a szobát kivel kívánja megosztani és az általa jelzett fél 
is beírta jelentkezési lapjára õt. Ellenkezõ esetben a foglalást csak egyágyasként 
tudják figyelembe venni.

II. REGISZTRÁCIÓ-INFORMÁCIÓ:
2007. október 4. 12:00  17:00 óra Polgármesteri Hivatal 
2007. október 5.   9:00  17:00 óra Hotel Gastland M0
2007. október 6. .   9:00   12:00 óra Hotel Gastland M0

III. PARKOLÁS: 
Az igazgatótanács ülés és közgyûlés (2007. október 4) helyszíne a 
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal. A Városháza elõtti parkoláshoz kérjük, 
a gépkocsi rendszámát a jelentkezési lapon szíveskedjenek jelezni.
A szimpózium helyszíne a Gastland Hotel M0 ingyenes, õrzött parkolóval 
rendelkezik a vendégek részére.

IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Jordánné Besenyei Mária Polgármesteri Hivatal
az Egészséges Városok 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
helyi koordinátora Tel: 24 505 509

Fax: 24 505 500
E-mail: 

De Blasio Antonio Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 
fõtitkár 7621 Pécs, Váradi Antal u. 11.

Tel: 72 515 860
Fax: 72 515 861
E-mail: 

Nagy Zsuzsanna Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 
project asszisztens 7621 Pécs, Váradi Antal u. 11.

Tel: 72 515 860
Mobil: 70 7088 620
Fax: 72 515 861
E-mail: 

www.gastland.hu

aljegyzo@szigetszentmiklos.hu

hcfpecs@mail.datanet.hu

egvaralap@mail.datanet.hu
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E g é s z s é g e s V á r o s o k
Magyarországi Szövetsége

ÚTMUTATÓ

ESETTANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSÉHEZ

Annak érdekében, hogy az éves szimpózium résztvevõi minél több információt 
kapjanak egymástól, kérjük, hogy az Egészséges Városok Magyarországi 
Szövetsége tagvárosai és testvérvárosaik közös elõadásokban számoljanak be a 
városokban folyó egészségfejlesztési tevékenységekrõl és az együttmûködés 
lehetséges terveirõl az alábbi szempontok alapján:

1. Cím: Kérjük, az elõadásnak olyan címet szíveskedjenek 
választani, mely alapján egyértelmûen besorolható egy tágabb 
témakörbe. Pl. Egy elõadás a „Nyugdíjas torna” cím alapján 
besorolható a mozgás vagy az idõsek témakörébe.

2. Mi indukálta a program elindítását? (pl. felmérés, statisztikai  
adatok, stb.)

3. A program rövid bemutatása, a program lényege, túlzott 
részletezés nélkül

4. A programban résztvevõ partnerek 
5. A program monitorozása, eredményei
6. A programmal kapcsolatos média megjelenések
7. A program fenntarthatósága. Van-e folytatása?
8. A program finanszírozása. Milyen forrásokból finanszírozzák?
9. Megjelennek-e a programban a WHO Egészséges Városok alap-

elvei: esélyegyenlõség, multiszektorialitás, helyi döntés-
 hozók bevonása, az érintettek részvétele a program  különbözõ 
fázisaiban?

Az elõadásokban egyaránt térjenek ki a sikerekre és a nehézségekre is, a kitûzött 
célok és a megvalósítás során esetlegesen felmerülõ problémák bemutatásával. 

Az esettanulmányokat - kb. 300 szó terjedelemben - 2007. szeptember 20-ig kérjük 
beküldeni a szerzõ(k), az elõadó(k) és elérhetõségeik pontos megjelölésével, az 
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége címére (7621 Pécs, Váradi Antal u. 
11., Pf. 363, Fax: 72/515-861, E-mail:  v. 

)

A bejelentett elõadások elhangzási sorrendjérõl, beosztásáról a szimpózium 
programbizottsága dönt, az elõadókat külön értesíti. Az elõadások idõtartama max. 
10-15 perc. 
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A rendezvény fõvédnöke:

Dr. Szili Katalin
Az Országgyûlés Elnöke

A rendezvény védnöke:

Dr. Kökény Mihály
Az Országgyûlés Egészségügyi Bizottságának Elnöke

Németh Zsolt
Az Országgyûlés Külügyi és határon túli magyarok 

bizottságának Elnöke

Szûcs Lajos
Pest Megye Közgyûlésének Elnöke

Rendezõk:

A közgyûlés és a szimpózium helyszínének 

megközelíthetõsége

a város három legismertebb útvonaláról. 

Egészséges Városok
Magyarországi Szövetsége

Szigetszentmiklós Város
Ö n k o r m á n y z a t a



Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége
XIX. Szimpóziuma

Szigetszentmiklós, 2007. október 4-5-6.

MEGHÍVÓ

Kárpát-medencei
testvérvárosok

egészségfejlesztési
együttmûködései
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