
  

BESZÁMOLÓ   
 

a 2018. évi Egészségnapról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 33/2018.(II.22.) számú határozatával 

döntött arról, hogy 2018. szeptember 29. napján „Magyarország átfogó egészségvédelmi 

szűrőprogramja 2010-2020” rendezvény a városi egészségnap keretén belül átfogó ingyenes 

szűrővizsgálatot biztosít a város lakosainak. Az Egészségnappal összefüggő programok 

megszervezésével és lebonyolításával a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 

Kft-t bízta meg.  

 
Az Egészségnap megrendezésre került, amiről Dr. Egervári Ágnes megküldte írásos  
beszámolóját, ami az előterjesztés mellékleteként olvasható.  
 
 
Biatorbágy, 2018. október 11. 
      

 
 

                                                                                Bodorkos Ádám s.k. 
                                                                                 bizottsági elnök 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-
174/260 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • 
www.biatorbagy.hu 

 



 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
…/2018. (X.15.) határozata 

 
a 2018. évi Egészségnapról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága  
 

1. megtárgyalta és a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/A. számú 
mellékletben foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi Egészségnapról szóló 
beszámolóját. 

 
2. A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



        Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.      
                                                       2051 Biatorbágy Mester u.2.  

 

Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!  

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

 

Mint ismeretes, a  VEKOP-7.2.2-17 kódszámú pályázaton támogatást nyertünk az „Egészségtudatos 

közösségek a Budakeszi Járásban” című pályázatunkkal Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI) 

létrehozására Biatorbágyon. Az EFI Iroda a 2018. szeptember 29-i EGÉSZSÉGNAP-on mutatkozott be. 

Programok  
A településen az Egészségnap évek óta ismert, kedvelt rendezvény. Az idei alkalom először valósult meg 

az Egészségház szervezésében. Az volt a célunk, hogy a korábbi években megszokott „kínálatot” 

bővítsük. Magyarország átfogó egészségvédelmi programjának keretében az idei a megelőzés éve; 

ennek keretében itt járt a szűrőkamion. 

Ezúttal is volt retro véradás, egészséges ételek versenye, több mint 20 féle klasszikus szűrés, 

gyermekprogram. Az Egészségnapot színesítették a szűrőkamion mellett olyan bemutatók is, amelyeken 

ízelítőt kaphattak az érdeklődők az EFI által a következő 2 évben a lakosság számára ingyenesen 

biztosított lehetőségekből. 

 

Részvétel 
A lakossági részvétel 309 fő, ebből 25 fő nem biatorbágyi lakos. (A kamion kapacitása 128 fő/nap.) Több 

mint 50 fő kolléga: orvos, szakdolgozó, védőnő, EFI munkatárs, egészségházi dolgozó vett részt a 

rendezvény lebonyolításában  a szűrőkamion személyzete mellett. 

 

Támogatók 

A helyi vállalkozók (ahogy eddig is) nyereményekkel is támogatták az Egészségnapot. A rendezvény 

támogatói :Andrész cukrászda, Fray-play (papír irószer), Forrás Patika, Kisgombos könyvesbolt, Kínai 

étterem, Méteráru Baross G. u., Nikoletta cukrászda, Pizza Pizza, Scitec Nutrition (Biotech), Spájz, Szent 

Erzsébet Patika. Köszönjük a nagylelkű adományokat. 

Vendégeink 
A hivatalos megnyitón  részt vett és beszédet mondott  dr. Kovács Attila országos tisztifőorvos. Az ezt 

követő baráti hangvételű informális beszélgetésen   a biatorbágyi önkormányzat képviselői mellett a 

herceghalmi polgármester Erdősi László, a pátyi polgármester Székely László, a budakeszi önkormányzat 

részéről  Bakács Edit Bernadett alpolgármester, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást  dr. Somogyi 

Farkas, az OKPI képviseletében dr. Csányi Péter. Áttekintettük az EFI mint intézmény részletes 

feladatköreit, a jelen lévő intézmények/települések, továbbá a BÖT és a Korányi Intézet együttműködési 

lehetőségeit és kapcsolódási pontjait.  

 

 



[Ide írhatja a szöveget] 
 

Megjelenések 
 

A rendezvénnyel kapcsolatos lakossági tájékoztatásra kiemelt figyelmet fordítottunk, hiszen az egészség 

megőrzése, az egészségtudatosság még nem magától értetődő  a lakosság számára. 

Ennek  off-line elemei: 2 db óriásplakát, 22 db A3 méretű plakát Biatorbágy területén ; 20 db városi 

hirdetőtábla, 1 db Faluház, 1 db Közösségi ház, járási újságokban megjelenés, Völgyhíd TV, LA4 méretű 

leporelló 500 db az Egészségházban, a gyógyszertárban / kiskereskedelmi üzletben terjesztve illetve 

4500 háztartás kapta meg a részletes programot. On-line jelenlétünk a közösségi médiában, 

Facebookon,  a Faluház, az Egészségház oldalán biztosított. 

 
Az eddig  hozzánk eljutott visszajelzések alapján jól fogadták a rendezvényt a biatorbágyiak. 

 

Biatorbágy, 2018. október 10. 

Tisztelettel : 

                                 

                                       dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes 

        ügyvezető 
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