Előzmények
Településünkön Murakeresztúron 2015.09.25-én és 26-án nagyszabású rendezvény sorozatot
bonyolítottunk a szervezőkkel: Zrínyi nap, Nemzetiségi és horvát nap, Egészségnap és Nemzetiségi
Néptánc Találkozó tette látványossá a programokat. A rendezvényeken, közel 700 fő vett részt. A
támogatók egy - egy programot támogattak.
Köszönet:
-

A Zrínyi nap és a horvát nap támogatásáért a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak

-

az Egészségnapért: a Generali a Biztonságért Alapítványnak, Murakeresztúr Község
Önkormányzatának és a „Kulturno društvo Kerestur“ Közművelődési Egyesület
Murakeresztúrnak

-

IFJ-GY-15-A-20592 pályázati azonosítóval „Tízen vagyunk, de többen lehetünk a közös
úton” címmel sikeres pályázatot nyert a Közművelődési Egyesület Murakeresztúr. Ennek
részeként Nemzetiségi napot szerveztünk, elsősorban sportrendezvényekkel és vetélkedőkkel a
gyerekek számára. Másnap Nemzetiségi ifjúsági néptánc találkozót tartottunk.

EGÉSZSÉGNAP
Szervezetünk a „Kulturno društvo Kerestur” Közművelődési Egyesület Murakeresztúr támogatás iránti
kérelmet nyújtott be a Generali a Biztonságért Alapítványhoz, melyet a Támogató 204. sorszámon
nyilvántartásba vett. A Támogató az igényünket a rendelkezésére bocsátott Alapszabály és egyéb
dokumentumok alapján támogatásra érdemesnek találta, melynek értelmében kuratóriuma a 2015.
szeptember 1-jén hozott határozatával döntött a támogatásról.
Szervezetünk alapszabályában, feladatai között szerepel a betegségmegelőzés és egészséges életmódot
szolgáló rendezvények bonyolítása, azok népszerűsítése. Ezen a napon a lakosság részére egészséges
ételek készítését és kóstolóját, állapotfelmérést, tanácsadást tartottunk. Rendszeres testmozgásra való
ösztönzésre hívtuk az embereket a helyben kipróbálható mozgás lehetőségekkel / Nordic walcing
bemutató, tánc/, az igények függvényében a dohányzásról való leszoktató programot megismerhették,
BIO termékek bemutatóját kóstolhatták.
A támogatásnak köszönhetően a Generali a Biztonságért Alapítvány által megrendezésre került
Egészségnapon, minden idők legnagyobb színvonalú rendezvénye volt ez a nap, amely ilyen
minőségben, soha nem volt még Murakeresztúron. A célcsoportok bár nem voltak megkötve, de szinte
minden korosztály számára biztosítottuk a szolgáltatásokat a kétszintű intézmény, a művelődési ház falai
között.
Fontosnak tartom, hogy a teljes betegségmegelőző program bemutassam, hogy láthatóvá váljon mind egy
„időutazás”, ennek a napnak az összetett, „családbarát” hasznosulása. A lehetőség, melyet nagyon sok
fiatal, felnőtt és fiatal család igénybe vett.
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Jelentős forgalma volt a biorezonanciás állapotfelmérésnek, a masszázsnak, a bio ételeknek,
gyógyteának, egészséges ételeknek, gyümölcskávénak.
Szintén jelentős igény volt Jakabfy Sándorné, Ági természetgyógyász, terapeuta lelki tanácsadásának,
önbizalom növelő, útkeresést mutató, feszültség és stressz oldó terápiájának. Ági segítette az emberek
önértékelését, megnyugvását. Hosszú távú hatása a gyakorlatban hasznosul majd, amikor más „szemmel
tekintenek”az emberek a napi problémákra, a stresszre. Könnyebbé és elviselhetőbbé téve a hétköznapi
kihívásokat, problémákat, amik életüket kísérik.
A masszázst igénybe vevők örömmel fogadták a lehetőségeket. Az emberi szervezet ha nincs
megfelelően karbantartva, letapadt izmok, fájdalmak kísérik. Ezért kiemelt fontossággal bírt a lehetőség,
mely utat mutatott arra, hogy érdemes törődnünk egészségünkkel.

Ügyeltünk arra is, hogy a szülőt aki gyermekekkel érkezett Lengyák István, /Nagykanizsa/ pedagógus
„ollóvágta” játszóháza és a Kölyökvarázs: arcfestés, csillámtetoválás, henna tetoválás, lufi hajtogatás
várta. A gyerekek öröme is határtalan volt.
/Erre a pénzügyi keretet Murakeresztúr Község Önkormányzata biztosította./
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Véradással is bővítettük az Egészségnap programjait. Volt védőnői tanácsadás: vérnyomás – vércukor és
testsúly mérés. Etka erőgyűjtő módszer bemutató.

Dr. Bányai Ildikó, /Zalaegerszeg, ZSIL HUMÁNIUM 7 KFT./ orvos-természetgyógyász:
biorezonanciás állapotfelmérés, dohányzásleszoktató terápiával várta az embereket.
Füzi Eta, /Zalaegerszeg/, iridoid -szaktanácsadó tartott tájékoztatást.

Dr. Gombos Ágnes /Zalaegerszeg/ neurológus és gyermekneurológus szakorvos és Dr. Kopeczky
Ildikó /Zalaegerszeg/ gyermek pulmonológus (tüdőgyógyász) szakorvos, BEMER terepauta és
szaktanácsadók,
BEMER mágnesterápia bemutatót tartottak kipróbálási lehetőséggel.
Spirituális gyógyító: Jakabfy Sándorné, Ági, /Nagykanizsa/, természetgyógyász, terapeuta aki
lelki tanácsadás, önbizalom, útkeresés, életpálya, feszültség, stressz oldása, szeretet ereje, megbocsátás,
elengedés, stb… témakörökben segítette az emberek önértékelését, megnyugvását.

Keleti és európai tradicionális gyógymódok képviselői voltak ezen a napon egyénileg elhelyezve külön
helyiségekben, hogy a szolgáltatást igénybevevők zavartalanul kapcsolatban lehessenek velük. Név
szerint:
- Tátrai Lajos /Tótszerdahely/ - tisztító, relaxáló masszázs
- Major Krisztina /Letenye/- frissítő masszázs
- Tüske Krisztina /Zalaegerszeg/ - svédmasszőr
- Petrics Zsolt /Zalaegerszeg/ - manuál terápia, lágy csontkovács
- Árokné Krisztina /Borsfa/, gyógymasszőr - frissítő masszázs, talp masszázs, köpölyözés, arcmasszázs
/A szolgáltatás egyedisége miatt az igénybevevők nem járultak hozzá a képkészítéshez, nem vállalták fel
a nyilvánosságot, a képek a várakozás perceiről szólnak./
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Volt manikűr - körömápolás, helyes bőrápolási és sminkelési bemutató.

BIO és gyógytermékek bemutatója, egészséges ételek összeállítása, kóstolási lehetőséggel:
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FLAVIN bemutató –gyümölcskávé kóstolás

Nordic walcing bemutató, kipróbálási lehetőséggel, civilek bevonása táncos mozgásokra. Az egészséges
életmódra nevelő programok részeként kipróbálhatták a jelenlévők a nordic walcing botot.
Ismerkedhettek annak szabályos használatával, egészségre gyakorolt hatásáról kaptak információkat.
Felvetődőt terepen való kipróbálása is, ezért az egyesületünk hamarosan nordic walcing napot szervez.
Társadalmi hasznosulása, hogy irányt mutat településünkön ennek a számunkra még új sportágnak a
megismerésére.

Kiegészítő elemként társult a programhoz, hogy felkértük a tánccsoport tagjait, hogy a megjelenteket
vonjuk be a mozgás örömébe a néptáncon keresztül. A képek tükrözik, hogy sikerült.

Gyümölcs és gasztronómiai bemutatóval zártuk a napot.
/A népi ételeket a település aktív női tagjai készítették a programokra felajánlással. /

Ezúton is megköszönjük a Generali a Biztonságért Alapítványnak, hogy támogatásával
egyesületünknek lehetőséget adott a rendezvény lebonyolításra. Az embereknek pedig esélyt arra, hogy a
betegségmegelőzés lehetőségeit kipróbálhassák, láthatóvá téve az egészséges életmód irányát.
Információt kaptak szervezetük állapotáról vérnyomás, vércukor, testzsír és súly ügyében. Vért adhattak,
melynek elővizsgálati szakaszában betegségeket szűr, ill. segítettek beteg embereknek a vér adásában.
Murakeresztúr, 2015.10.09.
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