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„A Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben” című, TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 
kódszámú pályázat célja a közösségek fejlesztése, mely elsősorban a települések, térségek közösségi 
kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. 
„Fejér megyei társadalmi reziliencia pilot program” alcímmel a projektben egy olyan szakmai 
tevékenység is megvalósításra kerül, melynek célja a megye közösségeinek érzékenyítése a 
biztonságra, a vírusok okozta veszélyekre, a környezetet veszélyeztető kihívásokra, ez egészség 
megőrzésére. A magyar lakosság számos betegségben a fejlettségi szintünk által indokoltnál hátrébb 
áll. Mindemellett lassan haladt a prevenció előtérbe helyezése az egészégügy területén, pedig 
nemzetközi kutatások igazolják, hogy egy egység preventív költés 4 egység betegkezelési, vagy 
szociális költséget vált ki (előz meg). 

A fentiek elérése érdekében a Fejér Megyei Önkormányzat a megyei egészségügyi szakmai 

háttérintézmények, a sporttal és mozgással foglalkozó szakmai szövetségek, továbbá a megyei 

közigazgatási-, oktatási-, egészségügyi-, egyházi- és a témával kiemelten foglalkozó civil szereplők – 

mint alapító tagok – szövetségével Fejér megyében az országban elsőként pilot programként 2022. 

november 8-án elindította a Fejér Megyei Közösségi Virtuális Egészségközpont Programot (FEVEK), 

mely követi, gyűjti, versenyezteti és díjazza az egészséghez kapcsolódó preventív erőfeszítéseket, azok 

eredményeit és létrehozóit. Tudást és közösséget épít. Jó mintákat emel ki és oszt meg. Szemléletet 

teremt és formál. 

A FEVEK megalapításával párhuzamosan a pályázat keretében online, offline fórumok, workshopok 

kerülnek meghirdetésre a témához kapcsolódóan különböző célcsoportok (lakosság, civil- és gazdasági 

szervezetek, illetve intézmények) részére, mely programsorozat első rendezvénye a Szent Pantaleon 

Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros által került megrendezésre 2022. november 14-én 10.00 órától az 

intézmény auditóriumában.  

A Fejér Megyei Önkormányzat az Echo Innovációs Műhellyel konzorciumban sikeresen pályázott a 

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban kiírásra került TOP-5.3.2-17 

kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című pályázati felhívásra, ahol 100 millió forint vissza nem 

térítendő támogatásban részesült, melynek keretében elindítja a Fejér Megyei Virtuális 

Egészségközpont Programját. Az országosan egyedülálló minta projekt megvalósulása közvetlenül- 

és közvetve is segíti a teljes megyei egészséggel kapcsolatos közgondolkodás, az állami és a 

magánegészségügy átalakításának előmozdítását és átalakítását prevenciós alapokra - beleértve a 

mozgásfejlesztés, a minőségi és ellenőrzött táplálkozás kiegészítőket a higiéniai és a szűrő eszközök 

használatának kiterjesztését is. A FEVEK megalapításával párhuzamosan a pályázat keretében 

online, offline fórumok, workshopok kerülnek meghirdetésre a témához kapcsolódóan különböző 

célcsoportok (lakosság, civil- és gazdasági szervezetek, illetve intézmények) részére, mely 

programsorozat első rendezvényének a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros volt a 

házigazdája.  

 



 

 

 

 

 

 

 

A megnyitó gondolatokat dr. Molnár Ferenc PhD, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatója osztotta meg a hallgatósággal. Ezt követően a Szent Pantaleon Kórház 

munkatársainak előadásaira került sor. Elsőként dr. Szilágyi Örs stratégiai igazgató beszélt a prevenció 

jelentőségéről. A Belgyógyászati Összevont Osztály vezető főorvosa, dr. Parrag József a „Diabetológiai 

ambulancia a prevencióban” címmel tartotta meg előadását, majd dr. Kővágó Levente orvosigazgató 

„Stroke és infarktus megelőzés ellátási területünkön” című előadása hangzott el. Végezetül dr. Sági 

Zsolt PhD, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. szakmai igazgatójának „Egyéni és 

közösségi szintű reziliencia a 21. század globális problémáinak tükrében” című előadása zárta a 

programot. 

A nagy számban megjelent érdeklődők az élmény alapú társadalmi vita keretében ezen előadások által 

is betekintést nyerhettek, illetve további ismeretekhez jutottak az ellenálló képesség megőrzésének 

jelentőségével és a prevenció fontosságával kapcsolatosan.   

A projektről bővebb információt a www.fejer.hu oldalon olvashatnak. 
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