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Valóra Váltott Egészség   2015.05.07-10. 

  

előadások – túrák – szabadidő – sport 
  
  

Balatongyörök, Jüngling Zoltán Közösségi Ház (Kossuth u. 64.) 

  
  

május 7. (csütörtök)    
 

  8.00     Testébresztő torna a strandon 

Vezeti Kiss Erzsébet sporttanár, újságíró, a keleti és a nyugati tornagyakorlatok ismerője, szakavatott 

tanítója 

 15.00  Kilátó-túra minden korosztálynak 

A közeli 2014-ben megújított Bél Mátyás és Batsányi-kilátóhoz. A látvány leírhatatlan, a legszebb a Ba-

laton körül. Mindössze 40 perc kényelmes séta az első állomásig a Bél Mátyás-kilátóig, majd továbbha-

ladás gyakorlottabb túrázóknak. Vezetés biztosítva mindkét útvonalon. 

  

 május 8. (péntek) 
 

8.00     Testébresztő torna a strandon Kiss Erzsébet vezetésével 
10.00   Nordic walking oktatás és túra 

Kiss Erzsébet vezetésével  
15.00   A Valóra váltott egészség programnyitója 

Megnyitja: Dr. Idrányi Zolzánné a Panoráma Világklub Életmód Fórumának vezetője 
Hogyan tudunk egészségesek maradni és meggyógyulni. A programok felvezetése.  

15.10   Novák Ferenc, a Biciklikirály 
Kiss Erzsébet könyvbemutatója. Lehetséges, hogy valaki teljes értékű emberként, fél karral leél egy éle-

tet, még 82 évesen is megteszi biciklivel a Békéscsaba – Arad távot?   

16.00 Önbecsülés és Pozitív Énkép a nők minőségi életvitelének pszichológiájában 

dr. Dévai Margit nevelés-lélektani szakpszichológus, egyetemi docens (a CHEF – HUNGARY Ameri-

kai – Magyar Alapítvány elnöke) előadása 
 Az önbecsülés hatása a társas kommunikációra, a teljesítményre, a szorongásokra és a félelmekre.  

 Az énkép kialakulása, fejlődése kora gyermekkortól.  

 A pozitív énkép kulcsszerepe, a női hatékonyság, sikeresség és lelki egyensúly létrejöttében.  

 A negatív énkép okozta pszichés sérülések, lelki zavarok, lelki betegségek.  

 Énképkorrekciós lehetőségek a „Találd ki magad„ és az  „Egészséged testben, lélekben„ c. akkreditált 

óvodai és Iskolai Programokkal.   
Az előadás keretében alapítványi támogatással megvásárolhatók Dr. Dévai Margit könyvei.  
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17. 30  Király Martina szólóénekes akusztikus koncertje gitár kísérettel 

Király Martina, Orszáczky és Ezüst Mikrofon díjas énekművész. A jazzénekesnő neve a közelmúltban 

vált széles körben ismertté a TV2 Rising Star műsorában. A gyógyító hang spirituális hatása. 

19.00   Családállítás 

Hogyan találjuk meg problémáink gyökerét és megoldásokat a családi kapcsolatainkban. A Balatongyö-

rökre települt Rendszerakadémia Féderer Ágnes és Csurgó Sándor bemutató családállítása 

  

május  9. szombat 
 

8.00     Testébresztő torna a strandon Kiss Erzsébettel 

10.00   Gyógynövénytúra 

Kirándulás a közeli szalonnasütőhöz, útközben talált gyógynövények hatásáról és használatáról beszél 

Bernád Ilona népi gyógyító. 

 15.00  Kiállítás Bernád Ilona Tibetben készült fotóiból. 

A közös vonások az ősi magyar és tibeti gyógymódok között, úti élmények és beszámoló. 

16.30   Biorezonancia vizsgálat, a  21. század új  módszere 

Sejt és szerv szinten kimutatja a hiányokat és működési hibákat, és megoldást kínál a problémákra, 

Pigler Gertrúd természetgyógyász jógaoktató előadása. 

17.30   Egyensúly, harmónia, Női minőség az ősi magyar világkép szerint 

dr. Darnói Tibor, a Yotengrit hagyaték őrzője 

19.00   Lampionos strand-party 

Zenés szórakoztató program a Balaton-parton a Deresedő Wild Gerlicék zenekarral. Tánc és vendéglá-

tás. 

    

május 10. (vasárnap) 
 

  8.00     Testébresztő torna a strandon Kiss Ezsébettel 

10.00   Nordic walking oktatással egybekötött túra a Szentmihály dombhoz, ahol Istentisz- 

teleten vehetünk részt. 

15.00   Ayurvéda az élet tudománya 

Gyakorlati tanácsok, a megelőzés és helyreállítás szerepe a több,mint 5000 éves ősi Ayurvéda rendszere 

alapján. Előadó Dr. Csizmadia Ágnes (PhD.) ayurv.phyl.tud.doktora 

16.00   Mozgásszervi betegségekről, ízületi bántalmak, gerincproblémák, 

csonttörések, reuma és ficam – népi és 20. századi  gyógymódok. 

Női egészségkultúra, női betegségek és azok  természetes gyógymódjai 

Bernád Ilona népi gyógyító előadása 
A rendezvény ideje alatt kedvezményes áron megvásárolhatók Bernád Ilona könyvei és gyógynövénytinktúrái. 

18.00   Programzáró koccintás 

Miért egészséges a borfogyasztás, mire kell ügyelni? Bereczky Szilárd előadásában hallhatunk prózát és 

verseket a csodás nedű dicséretére. 

Iddogálás kerekasztal beszélgetéssel. Számítunk azokra, akik szeretik a bort, és értenek is hozzá. 

Életmesék 

Ide várjuk még azokat a külföldről hazatelepült magyarokat, akik Györökön élnek, hogy kibeszéljük 

magunkat. Együttgyógyulás. 
 

  

A program ideje alatt kedvezményes szállások vehetők igénybe a faluban. 

A Panoráma Világklub, a Balatongyöröki Önkormányzat és a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület közös prog-

ramja. 

 

Információ a programokról: 

Dr. Idrányi Zoltánné Pátzay Anna  patzayanna@gmail.com, tel.: +36 70/604-5228 

  

Információ a szálláslehetőségekről: 

Tourinform Iroda – balatongyorok@tourinform.hu, tel.: 06 83/346-368 
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