
GYÖNGYÖS, Fő TÉR • 2015. JÚNIUS 6. Szombat

Műsorvezető: Mann Dániel

09:30 Bányász Kultúráért Alapítvány Fúvószenekara
10:00 Köszöntő
10:20 Programismertető
10:30 Black Jam Táncegyesület (ECDS)
13:45 Fortuna Akrobatikus Rock&Roll TSE
14:15 Torna Katus Attilával
17:00 Vidróczki Néptánciskola Verőke csoport
17:30 Adományátadás

A beszélgetéseket vezeti: Radványi Dorottya

11:00 Rudolf Péter – színművész, rendező, producer
12:00 Béres Alexandra - fitness világbajnok
13:00 Richter a Nőkért előadás és beszélgetés

 • Dr. Al Ghaoui Nadim – osztályvezető főorvos
15:00  Richter Aranyanyu Díj
 • Rácz Zsuzsa – írónő, a díj társalapítója

 • Beke Zsuzsa – kommunikációs vezető,
    Richter Gedeon Nyrt.

 • Nagy Tímea – olimpikon, Aranyanyu zsűritag
 • Dr. Mangó Gabriella – Richter Aranyanyu 
    Díjazott (2012)
15:30  A női lét tabutémái: a dolgozó nő gyanús? 
 beszélgetés a Terézanyu pályázat kapcsán
16:00 Tégy magadért most! Női szépség- és 
 egészségóra

Felhívjuk figyelmét, hogy a szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

richter a nőkért programSZÍnpaDi program
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“Részvéltel” - 15x15 mm - 5000 db matrica

“Szűrés” - 15x15 mm - 5400 db matrica

“Tanácsadás” - 15x15 mm - 2000 db matrica

“Előadás” - 15x15 mm - 2500 db matrica

“Teszt” - 15x15 mm - 6000 db matrica

“Fitnesz” - 15x15 mm - 5400 db matrica

www.egeszsegvaros.hu

AdományPont Gyűjtés A BuGát Pál Kórház számárA
őrző monitorok, laryngoscop és hordozható lélegeztető gép beszerzésére

Az előadásokat vezeti: Jaksity Kata 

11:00 Hazai szakértelem – hazai készítmények
11:30 A csontritkulás kezelési lehetőségei
12:00 Feledékenység? – Tények az Alzheimer betegségről
12:30 A legyőzhető fájdalom
13:00 A bőr és a körmök gombás fertőzései
15:00 Amit a depresszióról és a szorongásos  
 zavarokról tudni érdemes
15:30  Egészség és férfiasság
 • Urológia – Férfi egészség 40 év felett
 • Férfias szívügyek
 • Helyes táplálkozás

ingyeneS
PRoGRAMoK
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“Részvéltel” - 15x15 mm - 5000 db matrica

“Szűrés” - 15x15 mm - 5400 db matrica

“Tanácsadás” - 15x15 mm - 2000 db matrica

“Előadás” - 15x15 mm - 2500 db matrica

“Teszt” - 15x15 mm - 6000 db matrica

“Fitnesz” - 15x15 mm - 5400 db matrica

• Ön kérdez, a Richter válaszol!
• Fájdalomcsillapítás
• Memóriazavar
• Szorongás és depresszió
• Nőgyógyászati tanácsadás
• Széleskörű gondoskodás kismamáknak
• Dietetikus, gyógytornász, gyógytorna

• Prosztata- (PSA) szűrés
• Csontritkulás- és csontsűrűségmérés
• Koleszterinszint- és vérnyomásmérés
• Szív- és érrendszeri kockázatfelmérés
• Bőr- és körömgomba szűrés
• Asztma szűrés
• BMI, testzsír-, magasság-, 
 testsúlymérés

• Gyermeksarok, játszóház
• Bábszínház
• Lifestyle Boulevard
• Fitnesz eszközök kipróbálása
• Elsősegélynyújtás bemutató
• „Nem tűntem el”– Richter Gedeon portréfilm,
 rendező: Spáh Dávid

A Richter Gedeon Nyrt. 2.000.000 Ft alapadományt ajánl fel a  
Bugát Pál Kórház számára, őrző monitorok, laryngoscop és hordozható 
lélegeztető gép beszerzéséhez. 

Az adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, meghall-
ga  tott előadásért járó adományponttal növelni tudják, hiszen a Richter 
pontonként 300 forinttal megemeli az alapadomány összegét. Minél 
aktívabban cselekszik valaki saját egészségéért, annál nagyobb mértékben 
járul hozzá a kórháznak szánt adomány gyarapításához.

Jöjjön el családjával, 
részvételével növelje a Bugát Pál Kórháznak szánt 
adományt!
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“Részvéltel” - 15x15 mm - 5000 db matrica

“Szűrés” - 15x15 mm - 5400 db matrica

“Tanácsadás” - 15x15 mm - 2000 db matrica

“Előadás” - 15x15 mm - 2500 db matrica

“Teszt” - 15x15 mm - 6000 db matrica

“Fitnesz” - 15x15 mm - 5400 db matrica

Felhívjuk figyelmét, hogy a szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

pontgyŰJtő JÁték a kórhÁzért

www.egeszsegvaros.hu

10:00-14:00 Városháza – ügyfélszolgálat

Tekerj és kívánj!
Élő kívánságműsor Garami Gáborral


