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Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata „Családbarát 
Szolnok” címmel logópályázatot hirdet. A „Családbarát Szol-
nok” program célja az integrált család-, gyermek-, és idősbarát 
környezet kialakítása, a családok törekvéseinek megerősítése, 
egészséges működésének elősegítése, szocializációs funkciójá-
nak kihangosítása. A pályázat célja: olyan motívum/logó ké-
szítése, melyben kifejezésre kerül Szolnok város és a szolnoki 
családok kapcsolata/összetartozása, a szolnoki családok tá-

mogatásának prioritása Szolnok város által. Az elkészült logó Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának családbarát tevékenységeihez kapcsolódik a jövőben. Pályázók köre: 
Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek gyermek (14 éves kortól 18 éves korig) és 
felnőtt (18 éves kortól) kategóriában. A pályázati felhívás és a jelentkezési lap megta-
lálható Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján az info.szolnok.hu 
címen. További információ: Tel: 56/503-896, E-mail: szabol@ph.szolnok.hu

2019. októberében életviteli- és kommunikációs tréning indult időseknek a VOKE Cso-
móponti Művelődési Központban az EFOP-3.7.3-16-2017-00014 „Vállalkozó szellem, bővü-
lő tudás” c. pályázat keretében. A tréningen résztvevők csoportmunkában foglalkoznak az 
időskori életszakasz jellegzetességeivel. A találkozások kéthetente valósulnak meg a VOKE 
Csomóponti Művelődési Központban 2020. február hónapjáig.

Tóth Béláné Szabó Terézia a szolnoki csipke, mint kiemelkedő 
szolnoki érték megőrzésén és népszerűsítésén dolgozik fáradha-
tatlanul. Tevékenységéért Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlé-
se Kaposvári Gyula-díjjal, a Népművészeti Egyesületek Szövetsé-
ge Király Zsiga-díjjal jutalmazta. Talán kevesebben tudják, hogy 
nagycsaládból származik, s maga is három leánygyermek büsz-
ke édesanyja. A szolnoki csipke hagyományát különleges módon 
adja át egyik unokájának, Thuróczy Bertalannak. Bertalan egész-
ségügyi mérnökhallgatóként okos kesztyűt készített azzal a céllal, 
hogy beteg embereknek segítsen. - Egy szolnoki család életébe 
nyerhettünk betekintést.

- Nagymamámmal kapcsolatosan az egyik legkedvesebb gye-
rekkori emlékem a sajtos pirítós. Bármikor, amikor jöttünk a 
nagyszülőkhöz, mindig kértünk, jellegzetes íze van, fi nom, a mai 
napig, minden hétvégén, amikor hazamegyek, ezt reggelizem - 
idézi fel a gyerekkori emlékét a ma már a fővárosban élő Berci.

főmunkatársát is az előadóink között köszönthettük. Végh László – akinek tevékenységét 
2018-ban Hatvani Díjjal ismerte el Debrecen Város Közgyűlése – szolnoki előadása a fenn-
tarthatóságról szólt. „Jelenlegi életmódunk fenntarthatatlan. Nyersanyagokból az ener-
giahordozóinkat, a kőolajat, a földgázt és a szenet használva termékeket gyártunk, ezeket 
elhasználjuk és mindebből végső soron szemét lesz. Mindez nem illeszkedik a természet 
folyamatainak körkörös jellegéhez. Egyik legsúlyosabb gondunk a termőtalaj gyors pusztu-
lása. A termőtalaj valamennyi fontos tulajdonságát, így a termékenységet, vízháztartását, 
levegősségét és lazaságát élővilága, végső soron a széntartalma határozza meg. Ha a talajból 
kipusztul az élet, szén hiányában a vizet és a műtrágyát sem tudja megkötni. Emiatt a talaj 
terméketlenné válik. A talajban élőket a benne lévő szerves anyagok táplálják, az anyag-
csere végtermékeik szervetlen vegyületek, nitrogént, káliumot és foszfort tartalmazó szer-
vetlen sók. A növények ezeket a sókat vízben oldva veszik fel. A hagyományos földművelés 
fenntartható volt, ugyanis a terméssel elvitt szerves anyagokat a talajélőket tápláló szerves 
trágyával pótolta. A nagyüzemi mezőgazdaság a növények által felvett sókat műtrágyaként 
szórja ki. A termőföldet felhasználandó nyersanyagként kezelő iparszerű művelés 1975-
2015 között a Föld termőtalajainak egyharmadát pusztította el.” – hangzott el Végh László 
ismeretekben gazdag, elgondolkodtató és fi gyelemfelhívó előadása november 28-án az Aba-
Novák Agóra Kulturális Központban.

A Szépkorúak Akadémiája eddigi prezentációit (2016-2019.) az info.szolnok.hu honlapon 
megtekinthetik a kedves érdeklődők.

A Szolnoki Közalkalmazott Természetbarátok Turista Egyesüle-
te életében nagy változást hozott a 2019-es év. Vajk Ödöntől 16 
év sikeres vezetés után Kálmán Olga vette át az elnöki tisztséget. 
Az egyesület új vezetése az elődök nyomdokain halad, de megpró-
bál friss lendületet is hozni a munkába. A hétvégenkénti túrákból 
mindenki a pillanatnyi erőnlétének megfelelően választhat. Nép-
szerűek a „Szép kilátások Magyarországon” túrák Csajbók Attila 
vezetésével, valamint a „Főterek”, melynek keretében 8 szép város 
nevezetességeivel ismerkedhettek meg a résztvevők Kálmán Olga 
vezetésével. „Nordic walking” foglalkozásokat hetente kétszer szer-
vezünk Kóczián Éva vezetésével, egyre nagyobb résztvevői létszám-

mal. Újdonság a „Szerdai túranap”, 
melyen a nyugdíjas túratársaknak biz-
tosítunk lehetőséget, Babnigg Ákosné 
és Kádas Piroska vezetésével. A „Peli-
kán” országos túrát idén is nagy sikerrel rendeztük meg.  Az Egye-
sület anyagi helyzetét erősítettük sikeres pályázatokkal, és az adó 
1 %-ából befolyt összeggel. Jó kapcsolatot ápolunk a JNSZM Ter-
mészetbarát Szövetséggel. Jövőbeli terveink között szerepel újabb 
pályázatok beadása, a szintén Szolnokon működő Gördögök Ke-
rékpáros és Szabadidő Sportegyesülettel való kapcsolat erősítése, 
közös programok szervezése.

A szeretet erő,
Ha kihűl, visszasugárzik a napba, -

És szeretteink lelke érkezik
Sugárhajón

Mindennap reggeliző asztalunkra.
Reményik Sándor

Elérhetőségek: 
E-mail: gyalogtura.szolnok@gmail.com, 
Fogadóóra: a Megyeházán hétfőnként 
16.30-17.30 óra között, 
Facebook: Szolnoki Közalkalmazott 
Természetbarátok Turista Egyesülete

Pécs, Széchenyi tér

a túrázók Tápszentmiklós-
Pannonhalmán is jártak, 

mely a magyar 
El Camino egy szakasza

közös programok szervezése.
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- Ilyen nekem is van – jutnak eszébe Teri-
kének rögtön saját emlékei - az anyukám leg-
idősebb nővére Pesten lakott, ő független volt, 
nem ment férjhez, de sűrűn látogattuk, és 
amikor beléptünk, amikor kinyitottuk a lép-
csőház ajtaját, egyből felismertem az illatot, 
s azt, hogy Bözsi keresztanyám Sacher tor-
tát készített, és ő úgy csinálta, hogy pirított 
mogyoróval szórta meg, és úgy kente meg lek-
várral. Az a pirított mogyoró illat engem végig-
kísér, amikor mogyorót pirítok, mindig ez jut 
eszembe, olyan életre szóló élmény, hogy szin-
te látom, amikor az ajtót kinyitja, bemegyünk, 
köszöntjük egymást.

- Amikor még kicsi voltam, karácsonykor 
Tatáéktól kaptunk távirányítós autót, meséli 
Berci. Emlékszem, hogyha elromlott az a kis 
kütyü, hoztuk Tatához, hogy szerelje meg, és 
ő visszaforrasztotta. Akkoriban még elképzelni 
sem tudtam, hogy ezek a kis áramkörök vagy 
eszközök hogyan működnek, és azóta eltelt 15 év, én egy másik generációba léptem, már 
nem kisgyerek vagyok, hanem 25 éves fiatalember, és most már ilyenekkel foglalkozom én 
is. 

- Ha megkérdeznék, hogy ki készítette ezt az okos kesztyűt, mit mondanál?
- Én készítettem, saját ötletből kiindulva a Raynaud szindróma kapcsán, ez adta a moti-

vációt. Elsősorban magamnak szerettem volna készíteni egy fűthető kesztyűt, ami a min-
dennapokat kényelmesebbé teszi számomra. Ezzel készültem az egyetemi tanulmányi 
versenyre, de azóta, a projekt folytatásaként, az a célkitűzésem, hogy ezzel az eszközzel 
hozzájáruljak ahhoz a folyamathoz, hogy a modern technológiát mindinkább használjuk ki 
a hétköznapi egészségügyben. Például a nyomon követés kapcsán, azaz hogy egy betegnek 
hogyan alakul az egészségügyi állapota. Ez a kesztyű olyasmiket tud mérni, amik alapján 
összefüggéseket lehet találni, ennek köszönhetően az orvos jobban átláthatja a betegének 
az állapotát. Lehetőséget ad arra, hogy ne csak a kontrollvizsgálat során tudjunk meg érté-
keket, hanem a hétköznapokban is megfigyelhessük pl. egy gyógyszer szervezetre gyakorolt 
hatásait. Ezek nagyon hosszú, több évre kitekintő célkitűzések. De ezt a folyamatot ezzel a 
projekttel szeretném fellendíteni.

- Volt már úgy, hogy nagyon sokáig fent volt a Berci, félálomban hallottam, hogy írt 
messengeren. Azt képzeltem, hogy még mindig tanul, könyvek halmaza az asztalon - meséli 
aggódva Terike. 

- Használ okos telefont?
- Igen. A szakmából ugyan már kinőttem. 

Mostmár, akik földméréssel foglalkoznak, 
használják a komoly okos eszközöket, de 
mi még földi módszerekkel dolgoztunk. 
Gyalogolni kellett sok-sok kilométert, há-
tunkon a teodolittal, szintezőműszerrel. 
A telefont viszont nagyon szeretem, legfő-
képp a kapcsolattartás miatt.

- Lenyűgöző számomra, hogy Mama úgy 
használja a telefont, vagy a honlapot, amit 
készítettünk neki, minthogyha ő is ebben 
nőtt volna fel. Itt van egy kicsit szerintem a 
generációk közti ellentétek áthidalásának 
a megnyilvánulása, hogy Mama úgymond 
érti a fiatalabbaknak a nyelvét, érti, hogy 
mi miket használunk, és ő is beletanult 
ebbe a technológiába. Ezért is gondoltunk 

a szolnoki csipke okos kesztyűn való jövőbeli megjeleníté-
sére is. A népművészeti dolgokat manapság szerintem így 
lehetne fenntartani, vagy továbbadni. Mostmár nem úgy 
tanuljuk meg az idősebb korosztálytól azokat az értékeket 
vagy tudást, mint régebben, ahogy például Mama is gyer-
mekkorában a keresztanyukájától tanult meg varrni, mi-
közben nagyon sok időt töltöttek együtt.

- Terike kitől örökölte ezt a fajta nyitottságot?
- Apukámtól. Ő ösztönzött arra is, hogy tanuljam meg a 

szolnoki csipkét. Kárpitos volt, s ha az ő jó nehéz ollóját a 
kezembe veszem, akkor érzem, hogy ugyanúgy csattogha-
tott az apukám kezében, amikor vágott vele, mint amikor 
most én használom. Bercinek is van ilyen, a forrasztópáka. 
Amit a nagyapja használt még nagyon régen, és most oda-
adta Bercinek, hogy ő használhassa.

Apukám valószínűleg megtanulta… ő a tizenegyedik gye-
rek volt a családban, anyukája meghalt, amikor ő 5 éves 
volt, s így őt, végülis, mindenki nevelte a családban. 14 éve-
sen azt mondta neki a nagyapám, hogy mostmár a saját 
lábadra kell állnod, tanuljál szakmát. 14 évesen elenged-
ték, de úgy küldték el, hogy bármikor hazajöhetsz, hogyha 
problémád van, és segítünk, megoldjuk. Ezt adta apuka is 
tovább. Ezért gratulálok mindig én is Bercinek a teljesít-
ményéhez. Fontos, hogy átérezzük a másik helyzetét, és ha 
nem is tudok segíteni, de legalább érezze, hogy megfigyel-
tem, és én is érzem, hogy ha valami nagy feladat volt. A digitális világtól nem féltem, mert 
biztos vagyok benne, hogy nem fogja elragadni. De egyszer a dzsekijét meg kellett toldanom, 
és el tudom képzelni, hogy ha már majd nem is használja, de ha a kezébe veszi, emlékszik, 
hogy ezt a Mama készítette neki.

- Vajon mi lesz akkorra a projektből, Berci?
- Abszolút pozitív a visszajelzés mind orvosi szemszögből, mind mérnöki tekintetben. Én 

úgy érzem, hogy nekem most itthon van tennivalóm. Ha 10-20 év múlva újra találkoznánk, 
már valószínűleg két-három poronttyal több lenne itt, mert én is nagycsaládot szeretnék.

Berci a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Informáci-
ós Rendszerek Tanszékén a „Kütyüpályázat” fantázianéven futó hallgatói versenyen az okos 
kesztyűvel második helyezést ért el. Azóta több pályázat nyertese, rendszeresen tart elő-
adásokat fejlesztéséről. Az eszközről és Berci tevékenységéről további cikkeket és videókat 
tekinthetnek meg a kedves olvasók a következő linken:

https://www.facebook.com/bertalan.thuroczy
 A családi tevékenységhez gratulálunk, további sok sikert kívánunk, Bercinek és Teriké-

nek egyaránt!

Nagy sikerrel valósult meg a Szépkorúak 
Akadémiája két szemesztere 2019-ben Szol-
nok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar szerve-
zésében. Nagy öröm számunkra, hogy Végh 
Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia 
Atommagkutató Intézete Elméleti Fizikai 
Laboratóriuma nyugalmazott tudományos

az okos kesztyű varrásának folyamata 
a Mesterségek Ünnepén

Berci unokatestvéreivel és nagypapá-
jával mézeskalács-készítés közben

dr. Végh László fizikus és Lövei-Kalmár Katalin a Debre-
ceni Egyetem Egészségügyi Karának tanársegédje

IDÉN IS FONTOS TÉMÁK 
HANGZOTTAK EL A

SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJÁN
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rek volt a családban, anyukája meghalt, amikor ő 5 éves 
volt, s így őt, végülis, mindenki nevelte a családban. 14 éve-
sen azt mondta neki a nagyapám, hogy mostmár a saját 
lábadra kell állnod, tanuljál szakmát. 14 évesen elenged-
ték, de úgy küldték el, hogy bármikor hazajöhetsz, hogyha 
problémád van, és segítünk, megoldjuk. Ezt adta apuka is 
tovább. Ezért gratulálok mindig én is Bercinek a teljesít-
ményéhez. Fontos, hogy átérezzük a másik helyzetét, és ha 
nem is tudok segíteni, de legalább érezze, hogy megfigyel-
tem, és én is érzem, hogy ha valami nagy feladat volt. A digitális világtól nem féltem, mert 
biztos vagyok benne, hogy nem fogja elragadni. De egyszer a dzsekijét meg kellett toldanom, 
és el tudom képzelni, hogy ha már majd nem is használja, de ha a kezébe veszi, emlékszik, 
hogy ezt a Mama készítette neki.

- Vajon mi lesz akkorra a projektből, Berci?
- Abszolút pozitív a visszajelzés mind orvosi szemszögből, mind mérnöki tekintetben. Én 

úgy érzem, hogy nekem most itthon van tennivalóm. Ha 10-20 év múlva újra találkoznánk, 
már valószínűleg két-három poronttyal több lenne itt, mert én is nagycsaládot szeretnék.

Berci a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Informáci-
ós Rendszerek Tanszékén a „Kütyüpályázat” fantázianéven futó hallgatói versenyen az okos 
kesztyűvel második helyezést ért el. Azóta több pályázat nyertese, rendszeresen tart elő-
adásokat fejlesztéséről. Az eszközről és Berci tevékenységéről további cikkeket és videókat 
tekinthetnek meg a kedves olvasók a következő linken:

https://www.facebook.com/bertalan.thuroczy
 A családi tevékenységhez gratulálunk, további sok sikert kívánunk, Bercinek és Teriké-

nek egyaránt!

Nagy sikerrel valósult meg a Szépkorúak 
Akadémiája két szemesztere 2019-ben Szol-
nok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar szerve-
zésében. Nagy öröm számunkra, hogy Végh 
Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia 
Atommagkutató Intézete Elméleti Fizikai 
Laboratóriuma nyugalmazott tudományos

az okos kesztyű varrásának folyamata 
a Mesterségek Ünnepén

Berci unokatestvéreivel és nagypapá-
jával mézeskalács-készítés közben

dr. Végh László fizikus és Lövei-Kalmár Katalin a Debre-
ceni Egyetem Egészségügyi Karának tanársegédje

IDÉN IS FONTOS TÉMÁK 
HANGZOTTAK EL A

SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJÁN



VI. évfolyam
3. szám

„CSALÁDBARÁT SZOLNOK” LOGÓPÁLYÁZAT

MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORTFOGLALKOZÁS IDŐSEKNEK

A SZOLNOKI KÖZALKALMAZOTT TERMÉSZETBARÁTOK
TURISTA EGYESÜLETE 2019-2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGE, AVAGY

ÉLET A TURISTA EGYESÜLETBEN

A SZOLNOKI CSIPKE JÖVŐJE – „RÉGI ÉS ÚJ TALÁLKOZÁSA”
TÓTH BÉLÁNÉ SZABÓ TERÉZIA CSALÁDJÁBAN

56/503-896
SZERKESZTETTE: SZABÓ LÍVIA

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata „Családbarát 
Szolnok” címmel logópályázatot hirdet. A „Családbarát Szol-
nok” program célja az integrált család-, gyermek-, és idősbarát 
környezet kialakítása, a családok törekvéseinek megerősítése, 
egészséges működésének elősegítése, szocializációs funkciójá-
nak kihangosítása. A pályázat célja: olyan motívum/logó ké-
szítése, melyben kifejezésre kerül Szolnok város és a szolnoki 
családok kapcsolata/összetartozása, a szolnoki családok tá-

mogatásának prioritása Szolnok város által. Az elkészült logó Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának családbarát tevékenységeihez kapcsolódik a jövőben. Pályázók köre: 
Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek gyermek (14 éves kortól 18 éves korig) és 
felnőtt (18 éves kortól) kategóriában. A pályázati felhívás és a jelentkezési lap megta-
lálható Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján az info.szolnok.hu 
címen. További információ: Tel: 56/503-896, E-mail: szabol@ph.szolnok.hu

2019. októberében életviteli- és kommunikációs tréning indult időseknek a VOKE Cso-
móponti Művelődési Központban az EFOP-3.7.3-16-2017-00014 „Vállalkozó szellem, bővü-
lő tudás” c. pályázat keretében. A tréningen résztvevők csoportmunkában foglalkoznak az 
időskori életszakasz jellegzetességeivel. A találkozások kéthetente valósulnak meg a VOKE 
Csomóponti Művelődési Központban 2020. február hónapjáig.

Tóth Béláné Szabó Terézia a szolnoki csipke, mint kiemelkedő 
szolnoki érték megőrzésén és népszerűsítésén dolgozik fáradha-
tatlanul. Tevékenységéért Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlé-
se Kaposvári Gyula-díjjal, a Népművészeti Egyesületek Szövetsé-
ge Király Zsiga-díjjal jutalmazta. Talán kevesebben tudják, hogy 
nagycsaládból származik, s maga is három leánygyermek büsz-
ke édesanyja. A szolnoki csipke hagyományát különleges módon 
adja át egyik unokájának, Thuróczy Bertalannak. Bertalan egész-
ségügyi mérnökhallgatóként okos kesztyűt készített azzal a céllal, 
hogy beteg embereknek segítsen. - Egy szolnoki család életébe 
nyerhettünk betekintést.

- Nagymamámmal kapcsolatosan az egyik legkedvesebb gye-
rekkori emlékem a sajtos pirítós. Bármikor, amikor jöttünk a 
nagyszülőkhöz, mindig kértünk, jellegzetes íze van, fi nom, a mai 
napig, minden hétvégén, amikor hazamegyek, ezt reggelizem - 
idézi fel a gyerekkori emlékét a ma már a fővárosban élő Berci.

főmunkatársát is az előadóink között köszönthettük. Végh László – akinek tevékenységét 
2018-ban Hatvani Díjjal ismerte el Debrecen Város Közgyűlése – szolnoki előadása a fenn-
tarthatóságról szólt. „Jelenlegi életmódunk fenntarthatatlan. Nyersanyagokból az ener-
giahordozóinkat, a kőolajat, a földgázt és a szenet használva termékeket gyártunk, ezeket 
elhasználjuk és mindebből végső soron szemét lesz. Mindez nem illeszkedik a természet 
folyamatainak körkörös jellegéhez. Egyik legsúlyosabb gondunk a termőtalaj gyors pusztu-
lása. A termőtalaj valamennyi fontos tulajdonságát, így a termékenységet, vízháztartását, 
levegősségét és lazaságát élővilága, végső soron a széntartalma határozza meg. Ha a talajból 
kipusztul az élet, szén hiányában a vizet és a műtrágyát sem tudja megkötni. Emiatt a talaj 
terméketlenné válik. A talajban élőket a benne lévő szerves anyagok táplálják, az anyag-
csere végtermékeik szervetlen vegyületek, nitrogént, káliumot és foszfort tartalmazó szer-
vetlen sók. A növények ezeket a sókat vízben oldva veszik fel. A hagyományos földművelés 
fenntartható volt, ugyanis a terméssel elvitt szerves anyagokat a talajélőket tápláló szerves 
trágyával pótolta. A nagyüzemi mezőgazdaság a növények által felvett sókat műtrágyaként 
szórja ki. A termőföldet felhasználandó nyersanyagként kezelő iparszerű művelés 1975-
2015 között a Föld termőtalajainak egyharmadát pusztította el.” – hangzott el Végh László 
ismeretekben gazdag, elgondolkodtató és fi gyelemfelhívó előadása november 28-án az Aba-
Novák Agóra Kulturális Központban.

A Szépkorúak Akadémiája eddigi prezentációit (2016-2019.) az info.szolnok.hu honlapon 
megtekinthetik a kedves érdeklődők.

A Szolnoki Közalkalmazott Természetbarátok Turista Egyesüle-
te életében nagy változást hozott a 2019-es év. Vajk Ödöntől 16 
év sikeres vezetés után Kálmán Olga vette át az elnöki tisztséget. 
Az egyesület új vezetése az elődök nyomdokain halad, de megpró-
bál friss lendületet is hozni a munkába. A hétvégenkénti túrákból 
mindenki a pillanatnyi erőnlétének megfelelően választhat. Nép-
szerűek a „Szép kilátások Magyarországon” túrák Csajbók Attila 
vezetésével, valamint a „Főterek”, melynek keretében 8 szép város 
nevezetességeivel ismerkedhettek meg a résztvevők Kálmán Olga 
vezetésével. „Nordic walking” foglalkozásokat hetente kétszer szer-
vezünk Kóczián Éva vezetésével, egyre nagyobb résztvevői létszám-

mal. Újdonság a „Szerdai túranap”, 
melyen a nyugdíjas túratársaknak biz-
tosítunk lehetőséget, Babnigg Ákosné 
és Kádas Piroska vezetésével. A „Peli-
kán” országos túrát idén is nagy sikerrel rendeztük meg.  Az Egye-
sület anyagi helyzetét erősítettük sikeres pályázatokkal, és az adó 
1 %-ából befolyt összeggel. Jó kapcsolatot ápolunk a JNSZM Ter-
mészetbarát Szövetséggel. Jövőbeli terveink között szerepel újabb 
pályázatok beadása, a szintén Szolnokon működő Gördögök Ke-
rékpáros és Szabadidő Sportegyesülettel való kapcsolat erősítése, 
közös programok szervezése.

A szeretet erő,
Ha kihűl, visszasugárzik a napba, -

És szeretteink lelke érkezik
Sugárhajón

Mindennap reggeliző asztalunkra.
Reményik Sándor

Elérhetőségek: 
E-mail: gyalogtura.szolnok@gmail.com, 
Fogadóóra: a Megyeházán hétfőnként 
16.30-17.30 óra között, 
Facebook: Szolnoki Közalkalmazott 
Természetbarátok Turista Egyesülete

Pécs, Széchenyi tér

a túrázók Tápszentmiklós-
Pannonhalmán is jártak, 

mely a magyar 
El Camino egy szakasza

közös programok szervezése.


