
Június 23. (vasárnap délelőtt)

Emléktáblaavatás Kőszegen, a Dreiszker-háznál 
(ez volt a korábbi Kneipp Intézet)

Nemzetközi Kneipp Akciós Napok 
Magyarország, Vas megye

A gyermekek egészségének fejlesztése
a Kneipp-módszer segítségével 

Sárvár 2019. június 20.    
Szombathely 2019. június 21.          
Őlbő 2019. június 22.
Olaszfa 2019. június 22.
Arborétum (botanikus kert)
Jeli Arboretum 2019. június 22.
Köszeg 2019. június 23.              

A rendezvény fővédnöke:
Dr. Puskás Tivadar

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

A rendezvény védnökei:
Ingeborg Pongratz 

a bajor tartományi parlament egykori tagja,
a Kneipp Worldwide elnök

Dr. Hende Csaba
az Országgyűlés alelnöke

Dr. Székely János
szombathelyi megyéspüspök

2019. június 22. (szombat)

TEMATIKUS KNEIPP NAP

Indulás a szálláshelyekről 8.30 perckor,  20-25 fős csoportokban.

18.00 Német nyelvű szentmise
Ünnepi gálaest 
(magyar népzenével és néptánccal)

18.30 Zárógondolatok
Elképzelések a Kneipp-módszer Vas megyei 
óvodákban történő bevezetéséhez.
Dr. Balázsy Péter 
a Vas megyei Közgyűlés főjegyzője

1. csoport 
Az ölbői Kneipp-kert megtekintése  
a kert kialakításától a gyógynövények használatáig
EBÉD
utazás Olaszfára, útközben rövid tartózkodás Jeliben
részvétel a gálaesten

2. csoport 
Látogatás a Jeli Arborétumban  
EBÉD
utazás Olaszfára, útközben rövid tartózkodás Vasváron 
részvétel a gálaesten 

3. csoport
A Kneipp tematikus út körbejárása
interaktív beszélgetés a természetben előforduló
gyógynövényekről 
EBÉD az „eat local and meat local” (egyél helyit és
találkozz a helyiekkel) elv szellemében
a „Kneipp vizesház” meglátogatása, ahol a Kneipp-
módszert gyakorolják (melyet ki lehet próbálni) 
részvétel a gálaesten 

4. A hagyományos Kneipp képzési módok megvaló-
sításának lehetőségei a magyar oktatási rendszerben 
a 21. században 
Dr. Kiss-Geosits Beatrix PhD, egyetemi docens,   
ELTE Szombathely

12.30     Kerekasztal-beszélgetés
A Kneipp-módszer alkalmazásának mai lehetőségei,
az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról

Résztvevők: Sigrid Rau 
Ingeborg Pongratz
Dr. Garda Károly
Kondics Judit
Fűziné Renácz Zita
H.Pezenhófer Brigitta
Dr. Kiss-Geosits Beatrix PhD

„Szombathely a segítés városa”
A vendégek a délelőtt és a délután folyamán meg-
tekinthetik a bemutatásra kerülő vízi gyakorlatokat.
Az újraélesztés-bemutatón bárki résztvehet.

14.00     EBÉD

15.30    Elnökségi ülés
Megyeháza Címerterme 

Városnézés

17.30     Orgonazene a Nagytemplomban (30 perc)
Este szabad program, vacsora mindenkinek a szálláson.
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2019.  június 20. (csütörtök)

Nyitórendezvény az IKAT résztvevői számára 
a Sárvári várban   

15.00 Dr. Garda Károly
a Magyarországi Kneipp Szövetség elnöke

15.30  Óvodások bemutatója

16.00 Köszöntök

Dr. Székely János 
szombathelyi megyéspüspök

Ingeborg Pongratz 
a Kneipp Worldwide elnöke

Ágh Péter
országgyűlési képviselő

Kondora István
Sárvár város polgármestere

18.00 A nyitónap esti programja

kellemes együttlét büfévacsorával
a Vivace  kamarazenekar előadása 

Szakmai előadások
Helyszín: Megyeháza Díszterme, Szombathely

Program

2019. június 21. (péntek)

9.30  Érkezés 

10.00 Ünnepélyes megnyitó
Helyszín: Berzsenyi tér
(Rossz idő esetén: Megyeháza Díszterme)

Dr. Puskás Tivadar
Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

Köszöntők
Ingeborg Pongratz M.d.L.a.D 
Kneipp Worldwide elnöke

Harangozó Bertalan
Vas megyei kormánymegbízott

Óvodások műsora

10. 30 Előadások

1. A gyermekek egészségének fejlesztése az 
óvodákban a Kneipp-módszer segítségével 
Dr. Garda Károly,  a Magyarországi Kneipp Szövetség 
elnöke, vépi gyermekorvos 
Prof.Dr.med Walter Dorsch, müncheni gyermekorvos 

2. A Kneipp módszerrel szerzett tapasztalataim
Kondics Judit óvodavezető,óvodapedagógus
Fűziné  Renácz Zita, óvodapedagógus
Weöres Sándor Óvoda, Szombathely

Szünet 

3. A Kneipp módszer alkalmazása otthon
H.Pezenhófer Brigitta, középiskolai tanár 
Brenner János Általános Iskola és Gimnázium,   
Szombathely (három gyermek édesanyja)

Köszöntő
Test és lélek elválaszthatatlanul összetartoznak. 
Sebastian Kneipp atya kúrája ebből a meggyőző-
désből indult ki, valamint a hideg víz testünkre
gyakorolt jótékony hatásának felismeréséből. 

A nyugati kultúrkör sokfajta válságjelenséget mu-
tat: egyre kevesebb házasság kötődik, egyre kevesebb
gyermek születik, egyre több ember van, aki alig tud
valamiért őszintén lelkesedni, aki nem tudja, hogy
igazából miért is él. 

Kívánom, hogy a Kneipp-kúra minél több embert
segítsen a testi-lelki egészség megtalálásához, a
Teremtő által a világba és az emberi lélekbe bele-
teremtett harmónia újbóli megtalálásához, Európa
keresztény gyökereinek újrafelfedezéséhez és ezáltal
társadalmaink megerősítéséhez.

Dr. Székely János
szombathelyi megyéspüspök

Köszöntő
Tisztelt Tudományos Konferencia!
Kedves Résztvevők! Barátaim!
Örömömre szolgál, hogy az Internationale Kneipp 
Aktionstag (Nemzetközi Kneipp Akciós Napok)
részvevőit köszönthetem. Ezt az érzésemet csak fokozza,
hogy a rendezvények a gyermekek Kneipp-módszerrel
történő egészségfejlesztéséről szólnak. Városunknak,
megyénknek megtiszteltetés, hogy házigazdái lehetünk
ennek a neves, nemzetközi rendezvénynek.

Sebastian Kneipp neve Vas megyében nem volt isme-
retlen, igaz a II világháború után szinte teljesen elfelej-
tődött. Szombathelyi lakosként, gyermekkoromban
idősebb ismerőseim sokat meséltek kőszegi kirándulá-
saikról. Legtöbbször azzal fejezték be, hogy  „természete-
sen kimentünk a Dreiszkerhez, aztán fel a Kálvária
templomhoz” .

Később tudtam meg, hogy Dreiszker József  Bad Wörisho-
fenben Sebastian Kneipp-től tanulta meg a róla elnevezett
módszert. Ennek a legattraktívabb és leghasznosabb eleme
a vízgyógyászat volt. A Bad Wörishofenban látottak és ta-
nultak alapján hozta létre Kőszegen a róla elnevezett
szanatóriumot. A ház még ma is áll, a rendezvény során
méltó emléktáblát is kap.

A WHO felhívása az orvostudományban egy új látásmód
bevezetésére világosan utal: a betegségközpontú és az
egészségközpontú orvoslás közötti alapvető különbségre. 
A patogenezis arra specializálódott, hogy betegségeket
kezeljen. A szalutogenetikai megközelítés az egészséggel
foglalkozik. Sebastian Kneippet Európában a szalutogene-
tikai tanok atyjának tekintik. Módszerének hasznosságát át-
tételesen 2009-ben orvosi Nobel-díjjal is elismerték.  

Az elmondottak alapján nagyon fontos Dr. Garda Károly
gyermekorvos kezdeményezése – aki egyben a Magyar-
országi Kneipp Szövetség elnöke – a Kneipp-módszer
bevezetésére, melyet két szombathelyi és más Vas megyei
óvodákban elkezdett. 
A cél Arisztotelész gondolatának megvalósítása:  
„Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összes-
sége. Azzá válunk, amit rendszeresen teszünk”.

Biztos vagyok benne, hogy az IKAT kongresszus tapasz-
talatai lökést adnak a megkezdett óvodai Kneipp módszer
magyarországi elterjesztésének. Ezzel az egészségtudatos
életmód társadalmi elismertetésében is, ami tulajdonképpen
– és ezt mint az Országgyűlés alelnöke megerősítem – 
egybecseng a jelenlegi magyar kormány szándékaival. 

Érezzék jól magukat Szombathelyen, ismerjék meg szép-
ségeit! Sok sikert kívánok a találkozóhoz, szülessenek barát-
ságok, vigyék előbbre ennek az egészséget őrző, embert
alakító módszernek az ügyét!

Szombathely, 2019. április 26.

Dr. Hende Csaba
az Országgyűlés alelnöke
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