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A VASUTAS
VASUTAS CUKORBETEGEK
KLUBJA
A Vasutas Cukorbetegek Klubja 2017-ben
lett tagja a Cukorbeteg Egyesületek
Országos Szövetségének. Az együttműködés
keretében szerveztünk 2018 májusában
nordic walking sétát. A programon 30
cukorbeteg klubtársunk mellett részt vett Dr.
Telek Judit, a szolnoki MÁV Kórház
Diabetológia rendelésének főorvos asszonya
- aki klubunk mentora is egyben -, Nagy
Ildikó,
a
MÁV
Kórház
vezető
gyógytornásza, valamint a MÁV Kórház
diabétesz szakrendelésének szakasszisztensei. A klubtagok nagyon pozitívan értékelték a
gyaloglásnak ezt a módját. Idős emberekről lévén szó, a bot jelentős segítség volt számukra a
táv leküzdésében. Természetesen előtte Borsányiné Ildikó edző megtanított bennünket az
alapokra. A séta előtt és után minden tagunknak vércukormérést végeztünk, az aktív
mozgást követően jelentős vércukorszint csökkenést tapasztaltunk. Klubnapunkon már a
további nordic walking edzésekről beszélgettünk. Fentieken kívül Monspart Sarolta távfutó
világbajnok gyalogló programjában is részt veszünk, valamint minden héten pénteken
cukorbetegeink részére gerinctornát tartunk. Fontosnak tartjuk, hogy tagjaink életmódjába
szervesen beépítsük a testmozgást.
Szikszai Ferencné
klubvezető

EMLÉKEZÜNK
EMLÉKEZÜNK
A TE+ÉN Nyugdíjas Klub és Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata ezúton búcsúzik Mészáros Ivánné klubvezetőtől, aki a
fennállásának 45 éves évfordulóját idén ünneplő klubot több mint 10
évig vezette. Irányításával a közösség több vidéki településsel ápolt
kitűnő kapcsolatot. A klubtagok sikerként értékelik, hogy az ő vezetése
alatt helyi és vidéki fellépések, vetélkedők rendszeres, szívesen látott
vendégei voltak. Mészáros Ivánné állandó aktivitásával elő tudta
segíteni a klubtagok mozgalmas életvitelét, nyitottságát. Kedvessége, jó
problémamegoldó-, és kapcsolatteremtő képessége hozzájárult a
közösség összetartásához. Emlékét megőrizzük.
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FELHÍVÁS
PÁLYÁZATI
Kamera Família
Família pályázat
pályázat
Kamera

Fotópályázatot hirdet a JNSZM Család, Esélyteremtési és
Önkéntes Házat működtető Esély Egyesület. A felhívásra
olyan fényképeket várnak, amelyek a pályázó diákok
családjának
egy
nyári,
közös
pillanatát
ábrázolják. Pályázni két kategóriában lehet: 1-2.
osztályosok; 3-4. osztályosok. A felhívásra A/4 méretű, színes papírképeket várnak egy
nyári, közös családi pillanatról. A pályázónak néhány mondatban le is kell írnia, hogy miért
tetszik neki, ill. fontos számára az élményt bemutató fénykép. A pályaművek beérkezésének
határideje 2018. augusztus 31. A pályaművek mellett a pályázati adatlapot is be kell nyújtani.
A pályázatokat zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton lehet eljuttatni a következő
címre: JNSZ Esély Egyesület Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház, 5000 Szolnok, Kossuth L.
u. 2. (B ép. 210. iroda). A borítékon fel kell tüntetni: „Kamera Família” pályázat. Egy pályázó
több munkával is pályázhat, egy borítékban. A nyerteseket 2018. szeptember 14-ig értesítik.
Tárgynyereményben mindkét kategóriában az 1-5. helyezettek részesülnek. Bővebb
információ, pályázati adatlap igénylés: Tel: 56/515-250, E-mail: eselyfk@t-online.hu A
program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Családok Éve program
keretében valósul meg.

FALAK
SZABADSÁG
FALAKKÖZÖTT
KÖZÖTT SZABADSÁG
A Marcipán Cukrászdában töltött legutóbbi időm alkalmával
hölgyek egy csoportját figyeltem. Beszélgettek, süteményt
választottak - talán volt osztálytársként, barátként, nyugdíjas
klub tagjaiként -, jól érezték magukat a Marcipán Cukrászda
falai között. Móra László – aki többszörös nemzetközi és hazai
cukrász verseny győzteseként, és emellett elismert festőként a
cukrászdát 1974-től visszavonulásáig vezette -, mesélt
nekünk arról, hogyan érzi magát mostanában.
- Köszönöm szépen, jól vagyok. Még ma is aktívan
mozgok. Katonaként 300 fekvőtámasszal nyertem
bajnokságot – merül el szívesen emlékei között Móra László. Gyermekként ökölvívással
foglalkoztam. Bekerültem az olimpiai válogatott csapatba, de közvetlenül a verseny előtt egy
sérülés miatt abba kellett hagynom a sportolást.
- Korábban azt nyilatkozta, hogy a cukrászat és a festészet Ön szerint közel állnak egymáshoz, és hogy
mindkettőt művészetként értékeli. Mit gondol az ökölvívásról?
- A sport a kitartás, küzdés képességét adta nekem. A kitartást nagyon fontos értéknek
tartom az élet valamennyi területén. Azt mondtam mindig a tanítványaimnak is: tanulják
meg nagyon jól a szakmát, s akkor keresni fogják, és megbecsülik őket. Nem erőltettem soha
semmire a tanítványaimat, ugyanakkor figyeltem őket. Hagytam, hogy kiteljesedjen, ami
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bennük van. Azt tapasztaltam, hogy a tehetség ritka, de nagy ajándék. Engem nem erőltettek
az ökölvívásban. Szamos Matyi bácsi azonban, aki a mesterem, és az akkori Gerbeaud legjobb
cukrásza volt, nagyon szigorúan bánt velem. Utólag jöttem mindig rá, hogy igaza volt.
Apámként szerettem őt.
- Élete során sok híres emberrel, művésszel találkozott szülei, nagyszülei és a szakmája révén.
Beszélgetésünk során említette Fényes Adolf, Aba-Novák Vilmos, Gecse Aladár, és megannyi művész,
sportoló, edző nevét.
- Igen, és Amerika kivételével szinte minden országban megfordultam. Abu-Dzabiban
színesbőrű embereket is tanítottam cukrászmesterségre. Természetesen festettem is nekik, és
nagyon tetszettek a képeim. Mindig azt kérték, hogy oázist ábrázoljanak, mert a sivatagban
arra vágytak. Nemrégen Hollandiában nyílt kiállításom.
- Azt nyilatkozta korábban, hogy tanulóként, míg mások szórakozni mentek, Ön művésztelepre járt
figyelni a festőket. Komoly gyermek volt?
- Ó nem, nagyon eleven gyerek voltam. A várost egy másik fiúval osztottuk meg, egyikünk
itt, másikunk a másik részen volt az úr. Apai ágon festők a felmenőim, és amikor nagyapám
maga mellé vett, s elkezdett tanítani, egyre inkább lekötött a festészet, majd végigkísérte az
életemet. Ma is az a célom, hogy minél több jó képet fessek.
- Milyen hobbija van még?
- Rengeteget olvasok. Régi könyveket. Petőfi a kedvenc költőm. Nagyon tetszik, ahogy a
szavaiból egy-egy történet lesz. Szeretem a filmeket is, amelyeknek mondanivalójuk van,
elgondolkodtatóak.
- Hogyan hallhatunk még Önről?
- A cukrászdát a gyermekem vezeti, de főleg a feleségem rendszeres jelenlévője az itt folyó
életnek. Barátaim, jó ismerőseim közül sajnos sok mindenkit elvesztettem már, de
szándékosan minden nap járok a városban az aktivitás és a mozgás miatt. Szívesen járok
kiállításokra, ahol kíváncsian ismerkedek, beszélgetek fiatal alkotókkal. Szerintem ritka, de
fontos dolog, hogy rokonlelkekre, hasonló érdeklődésű emberekre találjunk. Kifejezetten az
életem összegzésével nem foglalkozom, az írás nem kötött le régebben sem. De a rokonom
arra kért, hogy ne hagyjuk elveszni, és írjuk meg, szedjük össze a családunk, a Móra család
történetét, ami véleményem szerint is nagyon fontos érték.
Móra Lászlónak, a 2016-ban Szolnokért Emlékérem arany fokozatával kitüntetett mestercukrásznak és
festőnek további nagyon jó egészséget kívánunk!

AKTÍVAK
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RÉSZTVEVŐI
AKTÍVAK
SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJA
AKADÉMIÁJA RÉSZTVEVŐI
2018. áprilistól júniusig 6 előadást hallhattak
a
Kelet-Magyarországi
Szépkorúak
Akadémiája résztvevői. Az eladásokon volt
szó botanikáról, turizmusról, gyógyvízről,
társas kapcsolatok fontosságáról. Több
alkalommal kiemelkedően színvonalas,
elgondolkodtató előadások hangzottak el.
Sikerként értékeljük, hogy a prezentációk
felszólalásra,
saját
tapasztalataik
3

elmondására sarkallták a résztvevőket. Patyán László, a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Karának főiskolai docense oklevelet adott át a szolnoki akadémián 2017-2018. évben
résztvevő személyeknek, emellett megköszönte a színvonalas szervezést, és a hallgatók
aktivitását. A szolnoki akadémia 2018 júniusában az 5. félévét zárta. Az előadások anyagai
megtekinthetők a www.szolnok.hu/Városinfo/Idősügy/Szépkorúak Akadémiája 2018
oldalon. Idén ősztől a program folytatódik, érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Szolnok MJV Polgármesteri Hivatala, Tel: 56/503-896; E-mail: szabol@ph.szolnok.hu

PROGRAMAJÁNLÓ

PROGRAMAJÁNLÓ

Senior Marathon
Az
Aba-Novák
Agóra
Kulturális
Központ
tizenegyedik alkalommal rendezi meg a szenior
korúak amatőr maratoni futógáláját. A csapatok
összesítve teljesítik a klasszikus maratoni távot. Az
eseményen Szolnok Megyei Jogú Város és JászNagykun-Szolnok Megye Nyugdíjas Klubjai vesznek
részt. A Senior Marathon a Béres Gyógyszertár Zrt.
támogatásával valósul meg.

A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 1.
Start és cél: Agóra tér.
Bővebb információ kérhető:
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, Pintér
Zsuzsanna, Tel: 56/514-569
E-mail: pinter.zsuzsanna@ankk.hu
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