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2019
2019. szeptember 22-től október 1-ig

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK 

A GONDOZÓK GONDOZÁSA 
Előadó: Dr. Ságh Beáta orvos, pszichológus

„CSENDÜL A NÓTA” 
Becker Jánosné Julika vezetésével

A SZAVAK EREJE 
interaktív előadás

ZENÉS/TÁNCOS EST a ’60-as, ’70-es évek zenéivel

TÖRÖK TAMÁS TÁNCDALFESZTIVÁL
zenés időutazás

VÁROSI SÉTA (NEM CSAK) NYUGDÍJASOKNAK 
a Demeter Egyesület vezetésével

Szépkorúak 
hete

„SZÍNES DÉLELŐTT” 
színpadi műsor a nyugdíjasok közreműködésével

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS 
Kalocsa és környéke útvonalon

HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP 
„Szőjünk, fonjunk együtt!”

CSERI PIKNIK
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SZÉPKORÚAK HETE 2019.
2019. szeptember 22-től október 1-ig

A programok többsége a Csengey Dénes Kulturális 
Központban (7030 Paks, Gagarin utca 2.) zajlik, az ettől 
eltérő helyszíneket külön feltüntetjük.

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK:
hétfőtől péntekig 9-13 óra között a Paksi Gyógyászati 

Központ támogatásával

Előjegyzések a vizsgálat napján 8.30-tól kérhetők
érkezési sorrendben a regisztrációs pultnál.
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2019. szeptember 22. (vasárnap)

13.00 A SZÉPKORÚAK HETE PROGRAMSOROZAT 
MEGNYITÓJA
Köszöntőt mond Szabó Péter, Paks város polgármestere, 
valamint Tell Edit, a Csengey Dénes Kulturális Központ 
ügyvezető igazgatója.

13.00 *CSERI PIKNIK – vendéglátó házigazda a Dunakömlődi 
Nyugdíjasklub és a Csengey Dénes Kulturális Központ.
A desszertet a Konzervgyári Nyugdíjasklub biztosítja.
Sportjátékokkal, vetélkedőkkel az Atomerőmű 
Nyugdíjasklub várja az érdeklődőket.
A hangulatról a Dunakömlődi Félnótás Dalkör, a Siller 
Dalkör, valamint a Bartina Zenekar – Szabó László és 
barátai gondoskodnak.

Helyszín: Cseresznyéskert Erdei Iskola

A helyszínre jutást – térítésmentesen – busszal 
biztosítják a szervezők a nyugdíjasok számára.
A Cseri járatra az alábbi időpontokban és 
buszmegállókban lehet fel- és leszállni:

Útvonal és felszállási pontok:
12.30-13.00 óra között: Dunakömlőd, forduló – 
Dunakömlőd, Szabadság út – Dunakömlőd, Óvoda 
– Téglagyár – Halászcsárda – Anna utca – Szent István 
tér – Dózsa György út/OTP – Duna Hotel – Tolnai út – 
Újtemplom út alsó szakasz – Újtemplom út felső szakasz 
– Barátság út – Gesztenyés út – Cseresznyéskert Erdei 
Iskola

Útvonal és leszállási pontok:
18.00-18.25 óra között: Cseresznyéskert Erdei Iskola 
– Gesztenyés út – Barátság út – Újtemplom út felső 
szakasz – Újtemplom út alsó szakasz – Tolnai út – Duna 
Hotel – Dózsa György út/OTP – Szent István tér – Anna 
utca – Halászcsárda – Téglagyár – Dunakömlőd, Óvoda – 
Dunakömlőd, Szabadság út – Dunakömlőd, forduló
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2019. szeptember 23. (hétfő)

9.00 EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK 

Laborszűrés: koleszterin-, vércukorszintmérés 
(9 órától 12 óráig 10 perces előjegyzéssel)
Testzsírszázalékmérés, táplálkozási tanácsadás, 
vérnyomásmérés 
(9 órától 12 óráig 10 perces előjegyzéssel)
Frissítő masszázs 
(9 órától 13 óráig 20 perces előjegyzéssel, 12-15 perces 
masszázzsal) 
Csontritkulásmérés 
(9 órától 13 óráig 15 perces előjegyzéssel)
Bach-virágterápia Molnárné Haholt Zsuzsanna 
életmódtanácsadó, terapeuta és természetgyógyász 
közreműködésével 
(9 órától 12 óráig 30 perces előjegyzéssel)
Íriszdiagnosztika – Tibai Eszter számítógépes írisz-
elemzése (9 órától 12 óráig 30 perces előjegyzéssel)
 Vitastiq – új innovatív diagnosztikai módszer, mely 
segít meghatározni a szervezetben megtalálható 26 
legfontosabb vitamin és ásványi anyag szintjét. 
(9-12 óráig 15 perces előjegyzéssel)

14.00 *GYÓGYSZER NÉLKÜL MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜNKÉRT, 
AVAGY ÉRZELMI RUGALMASSÁG IDŐS KORBAN – 
csoportfoglalkozás

 Közös beszélgetés, együttgondolkodás Dr. Ságh Beáta 
orvos, pszichológussal azokról az alapelvekről, melyek 
segítségével felléphetünk stresszhelyzeteink káros 
mentális következményeivel szemben.  

Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ, 
emeleti előadó

17.00 *HÁZTARTÁSI ÉS KONYHAI ESZKÖZÖK A 
 XX. SZÁZADBÓL (-1980-ig) című kiállítás megnyitója

A kiállítást megnyitja: Gutai Júlia

Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ, 
emeleti előtér és Kiállítóterem
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2019. szeptember 24. (kedd)

9.00 EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK

Csontritkulásmérés (9 órától 13 óráig 15 perces elője-
gyzéssel), 

 Frissítő masszázs (9 órától 13 óráig 20 perces 
előjegyzéssel, 12-15 perces masszázzsal)

 Látásellenőrzés, tanácsadás a Szembogár Optika 
szaküzlet munkatársainak közreműködésével 

 (9 órától 14 óráig 15 perces előjegyzéssel)
 Íriszdiagnosztika – Tibai Eszter számítógépes írisz-

elemzése (9 órától 12 óráig 30 perces előjegyzéssel)
 Vitastiq – új innovatív diagnosztikai módszer, mely 

segít meghatározni a szervezetben megtalálható 26 
legfontosabb vitamin és ásványi anyag szintjét.

 (9-12 óráig 15 perces előjegyzéssel)

10.00-10.30 
 
 Csontritkulás- és gerinctorna gyógytornász   

 vezetésével, ajándéksorsolással

9.00-11.00      és   14.00-18.00

  HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP – „Szőjünk, fonjunk együtt!”
 Szövés-fonás Sóthy Györgyné vezetésével, valamint az 

Őszikék Nyugdíjasklub tagjainak közreműködésével
 A programon Sóthy Györgyné szövő és az Őszikék 

Nyugdíjasklub tagjainak közreműködésével elevene-
dik fel a szövés-fonás hagyománya. A programon a 
szövés mesterségéhez kapcsolódó néprajzi témájú 
történetek, mesék hangzanak el.

 9-11 óra között óvodásokat, 14-16 óra között 
kisiskolásokat várnak a szervezők.

 16-18 óra között a szépkorúaknak nyílik lehetőségük a 
szövés kipróbálására.

Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ, előtér

18.00 *A GONDOZÓK GONDOZÁSA 
 Érzelmi és egzisztenciális terhek, speciális kihívások, 

és azok enyhítése a krónikus betegséggel és időskori 
mentális betegséggel élőket gondozó családtagok 
körében.

 Előadó: Dr. Ságh Beáta orvos, pszichológus

Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ
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2019. szeptember 25. (szerda)

9.00 EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK

Laborszűrés: koleszterin-, vércukorszintmérés 
(9 órától 12 óráig 10 perces előjegyzéssel)
Testzsírszázalékmérés, táplálkozási tanácsadás, vér-
nyomásmérés (9 órától 12 óráig 10 perces előjegyzéssel)
Frissítő masszázs (9 órától 13 óráig 20 perces előjegyzés-
sel, 12-15 perces masszázzsal)
Csontritkulásmérés 
(9 órától 13 óráig 15 perces előjegyzéssel)
Manikűr-pedikűr Győrff y Orsolya közreműködésével 
(9 órától előjegyzések: manikűr: 20 perc, pedikűr: 
40 perc, manikűr-pedikűr: 60 perc)
Íriszdiagnosztika – Tibai Eszter számítógépes írisz-elem-
zése (9 órától 12 óráig 30 perces előjegyzéssel)
Vitastiq – új innovatív diagnosztikai módszer, mely segít 
meghatározni a szervezetben megtalálható 26 legfonto-
sabb vitamin és ásványi anyag szintjét.
(9-12 óráig 15 perces előjegyzéssel)

9.00 *SZÍNES DÉLELŐTT – színpadi műsor nyugdíjasok 
közreműködésével
A felhívás, valamint a jelentkezési lap megtalálható a 
www.csengey.hu weboldalon.
A jelentkezéseket elküldhetik Nagyné Tosa Mónika ré-
szére a nagynemonika4@gmail.com e-mail címre, vagy 
leadhatják személyesen a kulturális központ információs 
pultjánál 2019. szeptember 20-ig.

Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ, 
színházterem

18.00 *CSENDÜL A NÓTA Becker Jánosné Julika vezetésével, 
a Bartina Zenekar közreműködésével
 Közös nótázás, öröméneklés – nem csupán nyugdíjasok-
nak.

Helyszín: Dunakömlődi Faluház
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2019. szeptember 26. (csütörtök)

9.00 EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK

Csontritkulásmérés 
(9 órától 13 óráig 15 perces előjegyzéssel)
Frissítő masszázs (9 órától 13 óráig 20 perces előjegyzés-
sel, 12-15 perces masszázzsal)
Íriszdiagnosztika – Tibai Eszter számítógépes írisz-elem-
zése (9 órától 12 óráig 30 perces előjegyzéssel)
Vitastiq – új innovatív diagnosztikai módszer, mely segít 
meghatározni a szervezetben megtalálható 26 legfonto-
sabb vitamin és ásványi anyag szintjét.
(9-12 óráig 15 perces előjegyzéssel)

9.00 AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS 
 Kalocsa és környéke útvonalon

Indulás 9 órakor a Csengey Dénes Kulturális Központ 
parkolójából, várható visszaérkezés 16 órakor Csengey 
Dénes Kulturális Központ parkolójába.

Megállóhelyek: 
Pakson: Újtemplom utca, Tolnai út (konzervgyár), Dózsa 
György út (posta), Szent István tér, Anna utca 
Dunakömlődön: óvoda, Szabadság út

A kirándulás önellátó.

Délelőtti program:
Látogatóközpont, Paprikamúzeum, Várostörténeti- és 
Borászati Kiállítás, Astriceum Érseki Múzeum, Érseki 
Könyvtár Barokk Olvasóterme, Főszékesegyház megte-
kintése, majd ebéd (önellátás). 

Délutáni program: 
Népművészeti tájház, Viski Károly Múzeum, Kalocsai 
Porcelánfestő Manufaktúra, Kalocsai Vasútállomás meg-
tekintése.

A   belépőjegyek   áráról   az   utazók  gondoskodnak    
(kb. 4.200,- Ft).
A három buszon összesen 150 férőhely van.

A kiránduláson való részvételhez előzetes regisztráció 
szükséges. A jelentkezéseket Vertike Tamásné Ildikó fo-
gadja a kulturális központban, vagy a +3675/830-354-es 
telefonszámon, illetve elküldhetik a 
pakoliczildiko@csengey.hu e-mail címre.
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2019. szeptember 27. (péntek)

13.00 EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK

Csontritkulásmérés 
(9 órától 13 óráig 15 perces előjegyzéssel)
Frissítő masszázs 
(9 órától 13 óráig 20 perces előjegyzéssel, 12-15 perces 
masszázzsal)
Artériás érszűkületmérés: boka-kar index 
(9 órától 13 óráig 15 perces előjegyzéssel)

17.00 *A SZAVAK EREJE (MARTON RENÁTA) ÉS A HELEN  
 DORON NYELVISKOLA KÖZÖS INTERAKTÍV ELŐADÁSA

Hatékony társasági kommunikáció – magyarul-angolul

Gondolatainkat és érzelmeinket leginkább szavakkal 
fejezzük ki. Szavainkat mondatokkal mondanivalóvá, 
mondanivalónkat tettekké alakítjuk. Tanult, felvett, 
átvett és tudatosan alakított gondolataink formálják 
belső dialógusainkat és egyben irányítják életünk 
alakulását. 
Hogyan alakítsuk át gondolatainkat hatékony szavakká 
életünkben? Valóban léteznek hatásos „varázsszavak”? 
Hogyan hatnak szavaink környezetünkre és 
kapcsolatainkra? Gyakorlati tanácsadás társas 
kommunikációhoz.

Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ

19.00 *ZENÉS/TÁNCOS EST a ’60-as, ’70-es évek zenéivel,  
 tombolasorsolással

Belépés 30 év felett
Belépőjegy ára: 200,- Ft
Tombola ára: 100,- Ft
Tombolasorsolás időpontja: 21 óra

Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ, előtér
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2019. szeptember 30. (hétfő)

9.00 VÁROSI SÉTA (NEM CSAK) NYUGDÍJASOKNAK a  
 Demeter Egyesület vezetésével

Paks sportos, aktív város. Nyugdíjasok, mutassuk meg, 
hogy nem csak a 20 éveseké a világ (akarjuk mondani, 
Paks). Természetesen jöhetnek unokák, gyerkőcök is. 

Utazunk a világban és az országban, és rácsodálkozunk 
az épületekre, a terekre, üldögélünk az idegen városok 
kávéházaiban. Miért ne lehetnénk turisták egy séta 
erejéig a saját városunkban? A séta végére mindenki 
kap új információt városunkról.

A kihívást keresők a séta útvonalát önállóan, 
kiscsapattal is végiggyalogolhatják, és nem kizárt 
a kerékpáros teljesítés sem. Az ilyen céllal indulni 
szándékozók keressék a rajtbóját, ahol nyomtatott 
útvonalleírást és térképvázlatot kapnak.
Akik a túravezetővel közösen szeretnének gyalogolni, 
gyülekezzenek a bójánál, és együtt látogatjuk meg az 
erre a napra tervezett paksi látnivalókat.

Találkozó az Erzsébet Nagy Szálloda előtt a 
narancssárga-fehér bójánál.
Cél a Csengey Dénes Kulturális Központ aulája.

Előzetes jelentkezésre is van lehetőség, de 
regisztráció nélkül is várjuk az érdeklődőket a 
megadott időpontban és helyszínen.
Bővebb tájékoztatás Vertike Tamásné Ildikó 
kulturális szervezőtől kérhető a +3675/830-354-es 
telefonszámon, vagy a pakoliczildiko@csengey.
hu e-mail címen, illetve Jakab Éva túravezetőtől a 
+3620/314-46-50-es telefonszámon.

15.00 *KALANDOZÁSAINK    –    rendhagyó    kirándulások, 
kirándulók bemutatkozása (fi lmvetítés, élmény- 
beszámoló) A legtöbb nyugdíjasnak az aktív évek után 
tömérdek szabadideje marad. A tevékeny mindenna-
pok után úgy érzik, valami hiányzik az életükből, ez 
pedig gyakran a változatosság, az aktivitás. A nyugdí-
jas évek számtalan tevékenységgel tehetők élmény-
dússá, ezek egyike az utazás. A paksi és dunakömlődi 
nyugdíjas klubok tagjai tudják ezt, hisz a kirándulások, 
utazások szerves részét képezik a klubéletnek. A kö-
zösen átélt élményekből kaphatnak ízelítőt a Kalando-
zásaink program résztvevői.

Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ, 
színházterem
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17.00 *A HELEN DORON NYELVISKOLA INTERAKTÍV   
 ELŐADÁSA

Miért NE féljünk külföldön? Tréfás helyzetek és 
tanulságos nyelvi bakik külföldi utazások során
Sokan azért nem mernek elindulni a “nagy kalandra”, 
mert félnek, hogy nyelvtudásuk nem elegendő 
ahhoz, hogy külföldön biztonsággal megértessék 
magukat minden szituációban. Valójában milyen 
szintű nyelvtudás kell egy külföldi úthoz? Milyen 
kommunikációs “segítségek” vannak? Hogyan 
kezdjünk hozzá, ha a bakancslistánkon utazós 
tervek szerepelnek?
Interaktív előadásunkon választ adunk ezekre 
a kérdésekre, sőt az is kiderül, ki milyen szinten 
felkészült.

Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ

2019. október 1. (kedd)

17.00 IDŐSEK VILÁGNAPI VÁROSI ÜNNEPSÉG
Köszöntőt mond Szabó Péter, Paks város 
polgármestere.
TÖRÖK TAMÁS TÁNCDALFESZTIVÁL – zenés 
időutazás
Török Tamás énekes ünnepi műsora után kerül sor a 
Menetlevelek sorsolására.

Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ, 
színházterem

19.00 ÁLLÓFOGADÁS
 Az ünnepi esten résztvevő szépkorú paksi polgárokat 
látja vendégül Paks Város Önkormányzata.

Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ, előtér 
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*MENETLEVÉL
A programsorozat egész idejére MENETLEVELET bocsátunk ki, 
mely szeptember 22-én a Cseri Pikniken vehető át, a továbbiakban 
pedig a Csengey Dénes Kulturális Központ recepcióján juthatnak 
hozzá.
A *-gal megjelölt programon való részvételt pecséttel igazoljuk.
A legaktívabb látogatóink között értékes jutalmakat sorsolunk 
ki az október 1-jén megrendezésre kerülő Idősek Világnapi városi 
ünnepség keretében.
A Menetlevelek leadása legkésőbb október 1-jén 16 óráig a 
Csengey Dénes Kulturális Központ recepcióján.

Részletes információ a www.csengey.hu weboldalon található.

Bővebb tájékoztatás Tell Edit ügyvezető igazgatótól kérhető a 
+3620/493-77-43-as telefonszámon, vagy a telledit@gmail.com 
e-mail címen, illetve Vertike Tamásné Ildikótól a +3675/830-354-es 
telefonszámon, vagy a pakoliczildiko@csengey.hu e-mail címen.

A programsorozat a Csengey Dénes Kulturális Központ 
szervezésében, Paks Város Önkormányzatának támogatásával, a 
Paksi Gyógyászati Központ együttműködésével valósul meg.

A Szervezők köszönetet mondanak minden szolgáltatónak,
támogatónak, együttműködő partnernek, akik segítik
a rendezvénysorozat magas színvonalú lebonyolítását.
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Kiadja:
Paksi Közművelődési Nonprofi t Kft.

7030 Paks, Gagarin utca 2.
www.csengey.hu

Felelős kiadó:
Tell Edit

ügyvezető igazgató

Nyomda:
Atomix Nyomda, Paks

Készült 7.000 példányban

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget!


