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A Sportért Felelős Államtitkárság 2011. évi szabadidősportot támogató
tevékenysége
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága 2011-ben pályázati
úton támogatja a lakossági szabadidősport, a mozgás-gazdag életmód széleskörű
elterjesztését és annak gyakorlását lehetővé tevő tevékenységeket. Ehhez a
munkához kérem most a Tisztelt Olvasók segítségét, hiszen Önök, mint a területen
dolgozó munkatársaink teszik lehetővé a fenti célok helyi szinten történő
megvalósulását. Kérem, a röviden ismertetett pályázatokat tanulmányozzák át és
hívják fel a saját, illetve a környezetükben működő szervezetek figyelmét ezekre.
• Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének
támogatása (pályázat kódja: MOB-KJSZE-11), amelyek 2011. április 16. és
2012. április 15. között kerülnek megrendezésre. Beadási határidő 2011.
június
2.,
keretösszeg:
142,5
M
Ft,
bővebb
információk:
www.nszsz.hu/palyazatok
• Fogyatékos személyek, továbbá hátrányos helyzetű csoportok 2011.
május 1. és 2012. május 31. közötti időszakban megvalósítandó
szabadidősport tevékenységeinek és eseményeinek támogatása. A
pályázat megjelenésének várható ideje: 2011. június, bővebb információk:
www.kormany.hu és www.sportolonemzet.hu
• Egészségjavítást célzó sporttevékenységek támogatása, melynek célja
a szabadidősportban tevékenykedő sportegyesületek működési feltételeinek
javítása. A pályázaton a szabadidősport egyesületek a 2011. július 1. és 2012.
június 30. közötti időszakban folytatott tevékenységük kapcsán felmerülő
költségeikre nyerhetnek támogatás. A pályázat megjelenésének várható ideje:
2011.
június,
bővebb
információk:
www.kormany.hu
és
www.sportolonemzet.hu
• Grund sportpályák létesítése. A pályázat megjelenésének várható ideje:
2011
második
félév
bővebb
információk:
www.kormany.hu
és
www.sportolonemzet.hu
• Tízezer lépés program (a pályázat folyamatos): a cél gyalogló klubok
létrehozása vagy meglévő közösségek programjának szélesítésére. A kitöltött
adatlap eljuttatásával lépésszámlálóból és motivációs füzetből álló csomagokat
igényelhetnek,
bővebb
információk:
www.kormany.hu
és
www.sportolonemzet.hu
Ehhez kérem az Önök közreműködését és kívánok egyben jó egészséget és jó
sportolást!
Budapest, 2011. május 18.

Vass Henriett
szabadidősport referens
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Sportért Felelős Államtitkárság
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LEKI szponzoráció
Nem könnyű szabadidősportban szponzort találni, főleg ha egy fiatalnak mondható
mozgásformáról van szó. A Magyar Szabadidősport Szövetség a kezdetektől próbált
az állami támogatáson kívül új forrásokat, szponzort bevonni a nordic walking
népszerűsítésébe.
2010 végén sikerült a LEKI Kft. magyarországi képviselőjével felvenni a kapcsolatot,
akinek nagyon megtetszett az országos program, mivel a mozgásformát már ismerte.
A LEKI Kft. elsősorban sífelszerelésekkel foglalkozó amerikai és németországi
központú cég, melynek van magyarországi raktára. Többek között forgalmaznak
nordic walking és túrabotokat is. Egyeztetéseket követően - egy a síoktatók
szponzorációjában már bevált - szerződést készítettek elő. Ezek alapján öt, az MSZSZ
által kijelölt tréner kapott lehetőséget, hogy a LEKI botját, pólóját, sapkáját
használhassa foglalkozásain. Olyan trénereket választott a szövetség, akik
rendszeresen szerveznek túrákat (legalább hetente egyszer) és erről jelentést is
küldenek. Mind az öt trénernek állandó csoportjai, rendezvényei vannak, ahol évek
óta népszerűsítik a programot. Területi elhelyezkedésüket tekintve, LEKI által
szponzorált tréner található Nógrád, Fejér megyében, Győrben, Cegléden és a
fővárosban.
A szponzorációs szerződésben a LEKI Magyarország vállalta, hogy saját termékekkel
támogatja a válogatott nordic walking trénereket. A szövetség vállalta, hogy
rendezvényein, honlapjain, kiadványaiban a LEKI-t, mint szponzort, feltünteti. A
kiválasztott trénerek névsorát megadta, és megnevezte azon tervezhető helyeket és
időpontokat, ahol a trénerek a támogatási időszakban oktatási tevékenységet
folytatnak, vagy más bemutatón vesznek részt.
A szövetség szerződést kötött a trénerekkel, melyben rögzítették, hogy a támogatás
elfogadását követően negyedévenként írásos tájékoztatót küldenek tervezett túráik
helyszínéről és időpontjáról. Az oktatásokon kizárólag a LEKI által biztosított
felszereléseket használhatják. A LEKI márkát lehetőségeik szerint reklámozzák,
ajánlják, népszerűsítik. LEKI-ről megjelent média anyagokat, az oktatásokról szóló
fényképeket továbbítják az MSZSZ-nek. A szövetség négy kiemelt rendezvényéből
legalább kettőn térítésmentesen részt vesznek. A támogatás és a szerződésben leírt
kötelezettségek egy évig érvényesek.
A LEKI márka hivatalos magyarországi forgalmazója a T&T Sport Kft., akikkel szintén
sikerült együttműködést kötni a mozgásforma további támogatása érdekében. A
tárgyalások során megállapodás született arról, hogy az öt válogatott trénert a T&T
Sport Kft. további felszerelésekkel támogatja saját költségén. Ezen kívül az aktívan
működő NOWA trénerek és instruktotok kedvezményes áron vásárolhatnak LEKI
botokat és ruházati termékeket. A tandtsport egy klubkártya rendszert dolgoz ki,
hogy az instruktorokon, trénereken keresztül kedvezményesen vásárolhasson a
célközönség is a cég által forgalmazott ruházati és egyéb termékekből.
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biztosítanak

honlapjaikon,

További tárgyalások folynak arról, hogy egy LEKI nordic walking értékesítési személy
kijelölésével az oktatók és trénerek folyamatos tájékoztatást kapnának a legújabb
termékekről, az akciókról, a vásárlás és a vendégek felé történő értékesítés
lehetőségéről. Ezzel a feladattal Szövetségünk Horváth Ritát bízta meg. Rita
elérhetősége: horvath.rita@masport.hu, telefon: 06-30-2122-105. Ez a megállapodás
minden fél számára előnyös. A szövetség ezáltal biztosítani tudja a program
fenntarthatóságát, hiszen el tudja látni oktatóit megfelelő eszközökkel. Az
instruktorok, trénerek és a náluk tanulók, a mozgásformát megkedvelő résztvevők jó
minőségű termékeket vehetnek kedvező áron (ezzel szolgáltatásaik minőségét és a
résztvevők elégedettségét növelhetik).
Leki - Nordic Walking és túrabotok, valamint a kiegészítő termékek
értékesítési központja a tandtsport Lövőház utcai üzlete: Budatest II. ker.
Lővőház u. 16. A termékek megtekintésére és online megvásárlására a WEBshopon is lehetőség nyílik. A webshop címe: www.ski.hu

Magyar Szabadidősport Szövetség
Horváth Rita, Zsíros Zsófia
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„Táplálkozás lépésről lépésre”
Lesz még új tavasz!
Zöldségekről, gyümölcsökről röviden II.
Kedves sportoló, az előző részben sok mindent olvashattál a zöldségekről és
gyümölcsökről, de számos hasznos tulajdonságuknak még közel sincs vége.
A zöldségfélék, gyümölcsök bőséges fogyasztása az egészséges táplálkozás gerincét
képezi. Többségük energiaszegény, a hüvelyesek és az olajos magvak kivételével.
Jelentős a víztartalmuk, amely szükséges a szervezet vízháztartásának egyensúlyban
tartásához. Elenyésző a zsiradék- és fehérjetartalmuk. Általában szénhidráttartalmuk
is kicsi, a burgonya, kukorica, zöldborsó, banán és a szőlő kivételével. A száraz
hüvelyeseknek jelentősebb a fehérje- és szénhidráttartalma. A zöldség-és
gyümölcsfélékre jellemzők, hogy nem emelik a zsír- és koleszterinszintet, sóban
szegények, de gazdag forrásai az igen értékes, betegségmegelőző hatású élelmi
rostoknak, valamint a vitaminoknak (béta-karotin, C-, K-vitamin, folsav) és az ásványi
anyagoknak (magnézium, cink, kálium, szelén).
Ennek az élelmiszercsoportnak a jelentősége több oldalról is megközelíthető a
rendszeres sportolás szempontjából: egyrészt rosttartalmuk (1. táblázat) miatt
elhúzódik a tápanyagok lebontása és felszívódása, ezért egyenletesen emelkedik a
vércukorszint, ami egyenletes teljesítményt biztosít, így elkerülhető a holtpont.
Másrészt néhány vitamin és ásványi anyag kiemelkedő szerepet kap a sportban, pl. a
C-vitamin, az E-vitamin, a magnézium, a cink, amelyeket nagy mennyiségben
tartalmazzák a zöldségek, gyümölcsök az olajos magvak valamint a
szárazhüvelyesek.
Gyümölcs ÉlelmirostZöldség
Élelmirost
tartalom
-tartalom
[100g/g]
[100g/g]
málna
9,1
szárazbab
24,0
vörös ribizli
7,8
lencse
23,0
körte
6,2
kukorica
8,8
szilva
5,7
petrezselyemgyökér
8,0
szőlő
5,4
zöldborsó
7,0
meggy
4,2
karalábé
5,1
alma
3,7
burgonya
4,9
kajszibarack
3,6
kelkáposzta
4,5
egres
3,5
zöldpaprika
4,2
őszibarack
3,2
zöldbab
4,2
1. táblázat. Élelmiszerek élelmirost-tartalma
Harmadrészt többféle biológiailag aktív, egészségvédő hatású növényi alkotórészt is,
például flavonoidokat tartalmaznak ezek a növényi élelmi források, amelyek
antioxidáns, gyulladásgátló hatással is bírnak. A vitaminok és ásványi anyagok közül
többek közt az A-, a C- és az E-vitamin, valamint a szelén tartozik az előbb említett
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antioxidánsok csoportjába (2. táblázat). Ezek természetes úton, pl. fokozott fizikai
aktivitásra keletkező, valamint a külvilágból származó egészségkárosító hatások –
erős napfény, sugárzás, dohányzás – eredményeként képződő kémiailag aktív,
reakcióképes szabadgyökök ellen harcolnak a szervezetben. A szabadgyökök
számának túlzott emelkedése megbetegedések kialakulásához vezethet. Az
antioxidánsok számos élettani funkció ellátásában vesznek részt a szervezetben,
amelyek közül igen jelentős az immunrendszer épségének fenntartása, de gátolják a
szív- és érrendszeri, daganatos, és ízületi elváltozások kialakulását is.
Tápanyagok
A-vitamin (Retinol)

Források
• vaj, margarin; tej és tejtermékek
• hal, halmáj, hús, máj, vese
• tojássárgája
C-vitamin (Aszkorbinsav) • csipkebogyó, fekete és vörös ribizke, narancs,
grépfrút, kivi, málna, eper, egres
• zöldpetrezselyem, paprika, kelbimbó, paraj,
káposzta, zöldborsó, burgonya, paradicsom
E-vitamin (Tokoferol)
• növényi olajak; olajos magvak
• gabonacsírák; hüvelyesek
• tojás
Se (Szelén)
• hal, tenger gyümölcsei; hús, húskészítmények,
belsőségek
• tej és tejtermékek, tojás
• brokkoli, gabonafélék
2. táblázat. Antioxidáns források
Mindezek ismeretében a zöldségféléket és gyümölcsöket idénynek megfelelően,
lehetőleg legnagyobb arányát frissen, kisebb százalékát párolva, ritkábban
savanyúság, és befőtt formájában bőségesen ajánlott fogyasztani, napi legalább 5070 dkg mennyiségben.
Jó étvágyat hozzá!
Fekete Krisztina
dietetikus, egészségfejlesztő
NOWA instruktor
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A visszérbetegség és a Nordic Walking – Géczi Anikó rovata
Mi a visszér?
A felületes vénákban megnövekedett nyomás okozza a felületes vénák
kitágulását, amely a visszér kiürülését nehezíti. A megnehezített kiürülés
miatt a mögöttes vénaszakaszokban pangás lép fel. A pangás miatt a
vénafalra fehérvérsejtek tapadnak ki, melyek bizonyos érfalkárosító
anyagok termelése révén tönkreteszik a visszerek falát, melynek
eredménye a vénafal kitágulása.
Ez a betegség illetve az általa kiváltott panaszok lassan, fokozatosan alakulnak ki. A
panaszok megjelenését, későbbi szövődmények kialakulását az orvosi gyógymódok
mellett megfelelő életvitellel, sportolással befolyásolni, késleltetni lehet.
A vénás nyomás megnövekedésének kiemelkedő szerepe van a betegség
kialakulásában, amely alapján érthető, hogy azok a sportok, melyek nagy fizikai
megterhelést okoznak, illetve a vénás nyomást fokozzák, kerülendők
visszérbetegségben szenvedőknek.
Ilyen sportok például az intenzív futás, illetve az állandó ugrálással végzett,
megerőltető és kimerítő tornák.
Ajánlott mozgás: úszás – kerékpározás – nordic walking – visszér torna
A visszérbetegeknek nagyon fontos a rendszeres, nem megerőltető testmozgás, a
lábszárban lévő izompumpák rendszeres működtetése a vénákban lévő vér
keringetése céljából.
Az úszás során a hideg víz összehúzza a vénák falában lévő simaizmokat, mely
segíti a vénás visszaáramlást. A másik pozitív hatás, amikor a test vízbe merül az
hogy a testre nehezedő víz nyomása kipréseli az alsó végtagban pangó vért, a telt
visszerek kiürülnek.
Az úszás közben működtetett ritmusos lábmozgás működteti az izompumpát, és a
vízszintes testhelyzet miatt kisebb a lábakra nehezedő véroszlop súlya. A túlsúllyal
küzdő visszeres betegek számára csak az úszás ajánlott, mert a vízben nem
nehezedik a test súlya az alsó végtagokra, így a vénákra sem.
Az úszás mellett a másik előnyben részesítendő sport a kerékpározás, mely szintén
megmozgatja a láb izompumpáit így elősegítve a visszerek kiürülését. Az úszás és a
kerékpározás mellett megemlíthető sport, illetve kikapcsolódás a séta, mely szintén
fokozza az izompumpák működését.
A visszérbetegségben szenvedők számára az úszás és a kerékpározás mellett, a jó
technikával végzett nordic walking is pozitiv hatással lehet a betegség
leküzdésében. Itt a helyes bothasználat mellett a legnagyobb hangsúlyt a gördülő
technika elsajátítására kell fordítani, ami a lábszár izompumpa működését biztosítja.
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Mindenképpen fontos, hogy az első alkalmakkor ne terhelje túl magát a beteg, így a
lassan fokozott terhelésnövelésnek nagy jelentősége van.
Fontos még megemlíteni, hogy visszérbetegségben szenvedőknek nem ajánlott a
nagy melegben végzett testmozgás, mert ilyenkor a visszerek még jobban
kitágulnak. Ilyenkor ajánlatos az otthon, ülésben esetleg fekvő helyzetben
végezhető, nem megerőltető testmozgás a visszértorna. Ez egy speciális
gyógytorna, az alsó végtagi pangás ellenes gyakorlatok sorozata.
1.

Mezítláb járás

5.

Zsebkendőemelés

2.

Lábujjra állás

6.

Teniszlabda

3.

„Ceruzafogás”

7.

A műanyag poharak „szortírozása”

4.

Lábfejemelés

8.

Lábujjhegyen járás
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Edzéselméleti alapok a Nordic Walking sportoláshoz
„Az amatőr NW-gyalogló is fáradhatatlanul azon fáradozik, hogy még jobb legyen!”
A nyári, néha kánikulai edzések tanácsai következnek, mint edzéselméleti tudnivalók. Nem
tankönyvszerűen, de fontos ismeretként. Természetesen egyéni használatra, módosítással.
A nyári pár hónap szinte mindenki életében a rendszertelenül érkező események –
nyaralás, szabadság, váratlan vendégek stb. - rendszerét alkotó, 24 órás napokban
történik. Érdemes rugalmasan alkalmazkodni, egyéni megoldásokat kreatívan használni.
Tanácsok a nyári hónapok edzéseihez
• Korán reggel, a hűvösben legyen az edzés, a NW gyaloglás a környéken. Még
nyaraláskor is a közös reggeli előtt. Az egyik legérdekesebb edzés útvonal lehet
idegen helyen, nyáron a hajnali piac meglátogatása. Zsebben vagy kis hátizsákban
pénz lapuljon. Ha ez egyben a bevásárlás ideje is, akkor visszafelé lassúbb a tempó.
• A kiegészítő edzések, mint programok – úszás, kerékpározás, asztaliteniszezés,
kosárlabdázás, séta a látványos romokhoz és a romok között, esti tánc, vizibiciklizés
stb. - jól illeszthetőek a sportmozgásban gazdag mindennapokhoz. Ha adódik egykét órás más sportmozgás program, akkor ne azon a napon legyen a NW-gyalogló
edzés.
• Az edzések rendszeressége ezekben a hetekben is fontos, de lehetnek kicsit
ritkábban – heti 2-3 alkalommal, - valamint esetenként rövidebbek időben is. A kis
terhelésű edzés a 30-60 perces, jóleső tempóval való haladás, de egyénenként ez is
természetesen változó.
• Hétvégén lehet egy-egy hosszabb, akár 2-3 órás NW-gyalogló túra, amelyhez jó
térképet beszerezni, akár még előre itthoni vásárlással. Előző este útvonaltervezés
asztal mellett, majd a várható út hosszának kiszámolása. Ne legyen túlméretezett
az edzés távja, hogy ne sötétedjen rá, egy sűrű rekettyésben a NW-gyaloglóra. Ha
csak lehet, többen menjünk a hosszabb edzésre, akár új sportbaráttal, akit
valamelyik reggeli edzésen ismertünk meg. Vigyünk magunkkal ismeretlen terepen
mobiltelefont.
• A hétvégi hosszabb edzés mellett legyen két rövidebb NW-gyaloglás hetente, az
egyik legyen jóleső tempóval egy óra körüli, míg a másik váltogatott tempóval,
intervallumos edzés. Ez jelenti azt, hogy a bemelegítés kényelmes tempójú, első 15
perce és a levezetés utolsó 5 perce között legyen például piramis résztáv 20-30
percig.
A piramis résztáv: 1 - 2 – 4 – 2 - 1 percek sietősebb, gyorsabb tempó és közöttük
ugyanannyi perc lassú lépések, mint a lendületes volt előtte. Tehát egy piramis az
összesen 20 perc. Vagy 1 – 2 – 3 – 4 – 3 – 2 – 1 perc lendületes, ugyanannyi perc
lassú, az összesen 32 perc. Olvasni nem olyan fárasztó, mint edzésen teljesíteni.
• Nyáron nagy a választék táplálkozás terén is, azt eszünk, amit engedélyezünk
magunknak. Gyakrabban, napi ötször és keveset. Sok gyümölcsöt, nyers zöldséget
és igazi gyümölcsitalt, esetenként izotónikus sportitalt is érdemes inni.
Mindenképpen sok-sok folyadékot. A gyakori izzadás, nemcsak folyadék, hanem
elektrolit pótlást követel. Érdekes, hogy ma már 18-féle ásványi anyagról és 13
vitaminról tartja a tudomány, hogy az életfolyamataink fenntartásához szükségesek.
• Magyarországon, és a fővárosban is gyakori a felbukkanó gyógyvíz. Nagy
szerencsénk van. Használjuk, hogy van sok jóvízű fürdő, szauna, gőzkamra, és
masszőr. Nyáron, ha nem „jön hozzánk” a tenger vagy az óceán, akkor szuper
nyaralási helyszín a magyar fürdő, a tópart vagy a patakpart is.
9
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• A túledzettség kerülendő! Például pulzusmérés segítségével. Minden állóképességi –
NW-gyaloglás, úszás, futás, kerékpározás, sífutás stb.- sportra érvényes a kezdés
első hónapjaiban, hogy „lassabban, de hosszabban”, mint a „rövidet, de gyorsan”.
• Minden edzésterhelés után legyen elegendő idő a regenerálódásra, mely egyén
függő is, többek között.
• Betegség, kis sérülés, még hőemelkedés esetén is pihenő van, edzésszünet. Nincs
terhelés még nyáron sem.
• Közösségben, csapatban könnyebb gyakran, mint egyedül.
• Az edzés legyen szórakozás, adjon egész napos jó közérzetet. Nem szenvedni kell,
hanem haladni az edzésen.
Soha ne add fel!
„A gyönge nem harcol. Aki erősebb, harcol talán egy óra hosszat.
A még erősebb hosszú évekig küzd. De egész életén át küzd a legerősebb.
A legerősebb nélkülözhetetlen.” Bertold Brecht

Monspart Sarolta
mesteredző, NOWA instruktor
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Nyilatkozat
Kedves Kollégák!

Legutóbbi trénerképzésen felvetődött annak a szükségessége, hogy legyen a NOWA
instruktorainak és trénereinek egységesen használható nyilatkozata arról, hogy a
foglalkozásokon résztvevők - aláírásukkal megerősítve - saját felelősségre vegyenek részt.
Az e célra megszületett alábbi nyilatkozatot nyomtatható változatban a linkkel együtt is
megküldjük!

NYILATKOZAT
A nordic walking mozgásforma nemcsak erőnlétünkre és állóképességükre hat pozitívan,
hanem lelkileg és szellemileg is hozzájárul az általános jó közérzet tartós kialakulásához és
megtartásához. Egyszerű megtanulni, így bárki végezheti. Hatása az egészségünkre is
kihat, ezért a foglalkozást megelőzően érdemes orvosával konzultálnia, többek között az
alábbi esetekben:
-

hosszú kórházi tartózkodást követően
szívritmuszavar
vérkeringési zavar
mellkasi fájdalom – kisugárzás
Diabetes Mellitus (cukorbetegség), Rheuma, érproblémák
magas vérnyomás
szívinfarktus után
terhelésre fájdalom a lábban (kb. 100m-es gyaloglást követően)
akut fertőzés
ízületi probléma

A fentieket elolvastam és tudomásul vettem. Aláírásommal kijelentem, hogy egészségügyi
problémámról tájékoztatom a foglalkozás vezetőjét és az órán saját felelősségemre veszek
részt.
Kelt: ……………………….., 2011……………....….

……….................................
(aláírás)
Név (olvasható):……….………………………..
Születési ideje: (év, hó, nap):…..….………
Lakcíme:….………………………..………………
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OKT50 Jubileumi vándorlás az Országos Kéktúra útvonalán

2011. június 14. - augusztus 14.

A Magyar Természetbarát Szövetség 1961-ben vette át az Országos Kéktúra mozgalom
szervezését, irányítását. Ennek emlékére a szövetség elnöksége úgy döntött, hogy 2011.
június 13. és augusztus 14. között OKT 50 elnevezéssel jubileumi vándorlást hirdet az
Országos Kéktúra 1100 kilométeres útvonalán.
A szervezés és lebonyolítás feladatait a Magyar Természetbarát Szövetség tagszervezetei
és túravezetői végzik. A szövetség elnöksége várja a kilenc hetesre tervezett program
bármelyik pontján csatlakozni szándékozó, előzetesen jelentkező, vagy a helyszínen
nevező túrázókat, akár egy-két napra, akár a vándorlás teljes időtartamára szeretnének
bekapcsolódni a programba.
A jubileumi vándorlás tábornyitása a Sopronban megrendezésre kerülő Gyalogtúrázók
XVIII. Országos Találkozóját követően, június 13-án 16 órakor lesz Kőszegen. Az
ünnepélyes indításra másnap, június 14-én 12 órakor kerül sor az Írott-kői kilátónál, míg a
vándorlás záró rendezvényét augusztus 14-én 16 óra kezdettel tartjuk Hollóházán.
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Pofonegyszerűen is megelőzhető a prosztatarák
A heti legalább három óra intenzív gyaloglás felére csökkentheti a frissen felfedezett
prosztatarák növekedésének és átterjedésének kockázatát, ám a sétának nincs ilyen
hatása - idézte amerikai kutatók megállapítását a BBC hírportálja.
A Kalifornia Egyetem kutatói 1455, lokalizált prosztatarákkal diagnosztizált férfi egészségi
állapotát követték nyomon. A vizsgálatba bevont páciensek többsége a hatvanas éveiben
járt. A követés 31 hónapja alatt a résztvevők feljegyezték fizikai aktivitásuk jellegét és
mennyiségét is.
Az eredmények összehasonlításakor az derült ki, hogy a hetente legalább három órát élénk
gyaloglással töltő pácienseknél a daganat növekedése és az áttétek képződése csak 57
százaléka volt annak, amennyit a kevesebbet, vagy kisebb intenzitással gyalogló férfiaknál
tapasztaltak.
Erin Richman kutatásvezető hangsúlyozta, hogy a gyaloglásból eredő előny egyértelműen
a sebességtől függött, a sétálásnak nem találták semmilyen előnyét. A kutatók úgy vélik,
az intenzív gyaloglás a vérben lévő egyes fehérjék szintjére lehet jótékony hatással, ezáltal
késlelteti a betegség továbbfejlődését. A kísérletet részletesen a Cancer Research című
szakfolyóiratban ismertették a szerzők.

168 Óra Online írása - Forrás: MTI
Csütörtök, 2011. május 26.
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NORDIC WALKING
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának kezdeményezésére minden
mozogni vágyót sok szeretettel vár a nordic walking.
Az órák az Egressy út – Miskolci utca sarkáról, a patak partjától indulnak, rendszeresen
hétfői, szerdai és pénteki napokon 14.00 órától 16.00 óráig.
Az eszközöket Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata biztosítja.

További információ:
Németh Károly (sportreferens) 06-20-9527271

Felhívás kongresszusra
A Deutsches Walking Institut (Német Gyalogló Intézet) 2011. szeptember 24-én,
szombaton tartja a „Walk- und Run” elnevezésű kongresszusát a németországi
Karlsruhéban. A kongresszus mottója: "Be Balanced - azaz kiegyensúlyozottan és
egészségesen”.
A kongresszus célja, hogy a sport, az egészségügy, az oktatás, a gyógyszeripar és az
orvosi területekről információt szolgáltasson. Ahogy a mottó sugallja, a kongresszus
nemcsak a gyaloglás, a nordic walking és a futás elmélyítésére szolgál, hanem bemutat
néhány trendet és ínyencséget a "funkcionális" egészség tekintetében. A kongresszus
során több gyakorlati foglalkozásra is sor kerül, ahol a szakemberek a legújabb
tudományos eredményekkel alátámasztva tartanak foglalkozásokat.
Bővebb információ a kongresszus honlapján található: www.walking.de
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A Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség beszámolója

A Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség instruktorai 2009. óta rendszeresen kisebbnagyobb csoportoknak tart NW foglakozásokat. Ezeken bizony mi is gyűjtöttük a
tapasztalatokat, csiszoltuk a technikánkat, és feltérképeztük a jobbnál jobb útvonalakat.
Jól is jöttek ezek a tapasztalatok, mert a Támop 6.1.2. pályázat keretében a Szentlőrinci
Önkormányzat felkért minket egy 12 foglalkozásos programsorozatra. Nagy kihívás, mivel
a résztvevők korosztálya, edzettségi állapota, nordic ismerete minden foglalkozáson
igencsak változatos volt. Ez a program kiváló alkalmat teremtett Szentlőrinc és
környékének megismertetésére, bejárására. Már otthagytuk lábunk és botunk nyomát
Helesfán, Dinnyeberkiben, Bükkösdön, Cserdiben. Eljutottunk természetesen a Mecsekbe
is és a Szentlőrinci Szőlőhegyet sem hagyhattuk ki. Ez utóbbi (az idegenek kedvéért írom)
nem is hegy, de szőlő és ennek terméke (nem mazsola!) bőven van.
Hogyan is zajlik egy ilyen foglakozás. A 2011. 05. 08-i sumonyi programról számolnék be
néhány sorban.
A túra előtt már hetek óta Királyné Rózsika (aktív fiatal nyugdíjas részvevőnk) segítségével
szerveztük a programot. Ez egy magánkézben levő halastó rendszer, amihez egy
madármegfigyelő tábor is tartozik. Így aztán néhány engedély begyűjtése, szakemberek
meghívása előzte meg a túrát. Természetesen az előzetes túrabejárás sem maradhatott el.
Hajnalban még egy kis pogácsasütés, mentatea főzés is volt. Autóbusszal megközelítettük
a kiinduló állomást. Olyan sok volt a jelentkező, hogy néhányan saját gépkocsival jöttek,
és bizony a botok is elfogytak.
A szokásos bemelegítés csak az újaknak volt furcsa. Na, de ezután már tényleg a nordic
botoké volt a főszerep! A Magyar Madártani Egyesület szakemberei is elkísértek minket.
Mivel madár volt bőven (földön, égen, vízen), így a tempó nem mindig volt dinamikus.
Lassan haladtunk, hiszem madártanos ismerőseinket „megdolgoztattuk” kérdéseinkkel. Az
időjárás is elég szomorkás volt, de hát edzettek vagyunk! A nordicolás végén most is a
levezetés, nyújtás zárta a sportprogramot.
Túránk végcélja a madártani tábor volt. Itt előkerült pogácsa, mentatea és egyéb a jó
közérzetett hivatott enni-innivalók. Közben az eső is eleredt, de mi már fedett helyen
folytattuk a szakmai eszmecserét.
Természetesen programunk folytatódik. Várunk minden új és régi résztvevőt.
Papp Csaba
elnök
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A 2011. évi Ferencvárosi Nordic Walking oktatások tapasztalatiról
A Ferencvárosi Önkormányzatnál továbbra is folynak azok az oktatások és bemutatók,
melyek a nordic walking sportág népszerűsítését szolgálják. Változatlanul igénybe vettük a
helyi fórumokat (művelődési házak, helyi lap, belső outlock hálózat, helyi természetbarát
szövetség, sporttal foglalkozók) és az időközben kialakult saját internetes adatbázisunkat
(nordic walkingosaink e-mail címei).
Változatlanul szervezünk foglalkozásokat a József Attila Lakótelep Nyúldombjára, mivel
igen népszerű területi elhelyezkedése, adottságai miatt (ott lakók, szomszédos és dél-pesti
kerületekből jól megközelíthető metróval, gépkocsival). Parkolási lehetőség megoldott, a
csendes környezete és a kiserdő közelsége is csábító.
A tavalyi foglalkozások sikeresek voltak, a visszatérő, sportággal ismerkedők rendszeresen
jöttek és jönnek az idén is. Kialakult egy kis csapat, baráti viszonyok alakultak. A kerület 3
instruktora között változatlanul jó az együttműködés, de a többi trénerrel is jó kapcsolat
alakult ki már a tanfolyam során és a közös rendezvény napok foglalkozásain, mint például
a Bókay-kertben, a Sportmax II. Gesztenyés-parkjában.
Az oktatásoktól függetlenül szerveztünk és csatlakoztunk túrákhoz, kirándulásokhoz és
vittük a botjainkat, míg mások a túra botjukat hozták. Mindenféle eszköz jól megfért
ezeken a sétákon és beszélgetéseken. Baráti, emberi kapcsolatok születtek, jó „ürügy” volt
a beszélgetéshez a „neked milyen botod van?” szöveg és támaszkodtunk is rendesen a
botjainkra, az út végére pedig jól elfáradtunk a szabadban.
Egyik népszerű „olcsóbolt-láncunkban” igen csekély összegért egy jó minőségű nordic
walking kiadványt találtam fotókkal, leírásokkal, gyakorlatokkal német nyelven. Másoknak
is elmondtam a hírt, és szintén beszerezték a könyvet. Jól beszélek németül, ezért nem
okozott gondot az olvasása és értése, nagyon örültem, hogy megtanulhatom belőle a
szakszavakat is idegen nyelven.
Új gyakorlatokkal próbáljuk foglalkozásainkat színesíteni tanulva-ellesve egymástól, és
egyéb illeszthető pl. Csi Kung elemekkel gazdagítani „tanítványaink” mozgáskultúráját.
Visszatérő táborunk 1-2 órát szívesen szán hétvégén a különböző helyszíneken egy kis
mozgásra, többen hosszabb sétára is jönnek, úgy érzékeljük, hogy az alapvető célt elértük
erőfeszítéseinkkel, azaz van ok, program a kimozdulásra otthonról, akkor is, ha erre
jelenleg a munka mellett csak a hétvégéből tudnak időt szánni az emberek.
Ami egy ideje többünket foglalkoztat, az a „nordic bothordozó” téma. Az összecsukható
bot belefér a horgászbotok számára készült háti hordozóba és akkor kerékpárra, motorra
pattanva is kényelmesen vihető, de a nem összecsukhatókra ötletünk bár több is van és
házilag is gyártottunk már zsákot, amiben egy pár botot viszünk, de szívesen vennénk
„profi” tokmegoldást, ha a nordikosok közül valaki találkozott ilyennel.
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Visszajelzéseink a sportágat illetően szinte kivétel nélkül pozitívak. A túrák során
meggyőződhettünk, hogy bármiféle, nemcsak nordic bot használatához egyre többen
ragaszkodnak, mert a célba érést követően nem annyira vagy egyáltalán nem fáj a
térdünk, a derekunk, a csípőnk, a hátunk. A mozgás pszichésen is jót tesz
kedélyállapotunkra, illetve a társasági élet egyértelműen pozitívan hat, főleg ha az
humorral fűszerezett. Az utóbbi időben erről szólt nálunk a nordic walking, melyben
továbbra is örömünket leltük, és nem nagy eredményeket kerestünk a „botozás”
népszerűsítésében.
Köszönet a Magyar Szabadidősport Szövetségnek, aki a NOWAZIN kiadvánnyal is segíteni
próbálja tevékenységünket, és valamennyi ferencvárosi kollégánknak segítő
támogatásukért és a foglalkozásokat látogatók őszinte érdeklődésének, visszajelzésének.

Budapest, 2011. május 11.

Iványi Rudolf

Szeltner Mária

Völgyesi Attila
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Beszámoló a rácalmási III. Almavirág Fesztivál keretében 2011. május 7-én
megrendezett I. Országos Nordic Walking Találkozóról.
Az időjárás a kegyeibe fogadta az I. Országos Nordic Walking Találkozó résztvevőit.
Kellemes időben 24 településről érkeztek túrázók, többek között Hódmezővásárhelyről 40
fő, Veszprémből 22 fő. Jöttek Kaposvárról, Szolnokról, Tatabányáról, Dorogról,
Budapestről, Sárbogárdról, Dombóvárról, Ráckevéről, Szigetbecséről és Rácalmás közeli
településekről, összesen 127 fő nevezett.
A Jankovich-kúria alsó, füves területét benépesítették a walkingozók. Gyönyörű látvány
volt a sok "botos" mosolygó ember. Sokan kihasználták a lehetőséget és megismerkedtek
a sport alapjaival, szakképzett oktatóktól kaptak fontos tudnivalókat. A vállalkozó kedvűek
a kölcsön botokkal teljesítették a kijelölt túraútvonalat a rácalmási Ófaluban és a dunai
Nagy-szigeten. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, elsősorban a gyönyörű földrajzi
környezet, a kúria, a sziget élővilága nyerte el a tetszését a résztvevőknek. Mindenki
nagyon örült az ajándék kitűzőnek és az emléklapnak. Jóízűen fogyasztották a hagymás
zsíros kenyeret és az ásványvizet.
A Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség elnöke Horváth István és elnökségi tagja Vauver
Antal emelték rendezvényünk színvonalát, lelkesen, nagy szakértelemmel és türelemmel
oktatták az érdeklődőket. Jövőre is visszavárjuk őket!
Köszönöm a mosolygós arcokat, a sok segítséget a rácalmási nordic walking klub
tagjainak, akik nélkül nem jött volna létre ez a rendezvény! Találkozunk 2012. májusában
a IV. Almavirág Fesztiválon a II. Országos Nordic Walking Találkozón!

Terekiné Rendes Éva
szervező, nordic walking instruktor
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Szolnoki Sportcentrum
Nonprofit Kft.
Szolnok,Tisza-liget

BESZÁMOLÓ, HÍREK AZ ELTELT IDŐSZAK SZABADIDŐSPORT ESEMÉNYEIRŐL
Az idei évben meglehetősen nehezen induló tavasz rányomta bélyegét a szabadidősportos
rendezvények indítására is. Néhány betervezett eseményünk a mostoha időjárás miatt
elmaradt, illetve későbbi időpontban kerül majd megrendezésre.
Néhány nagyobb esemény a kezdetekről: Tavaszi Trapp Parti, Tiszta Szívvel egészségnap,
E-ON családi Sportnap, Családi Majális, Európa Nap, havonta a hónap utolsó vasárnapjánTárt kapus Sportnapok és több kisebb rendezvény.
Részünkről a fő hangsúlyt most a Nordic Walking kapta - egyrészt a Program teljesítése
kapcsán, másrészt szeretnénk Szolnokon is szélesebb körben elterjeszteni ezt a kellemes
mozgásformát. Ennek érdekében FELHÍVÁST tettünk közzé több közösségi helyen,
szórólapok formájában, a programban résztvevőkön keresztül. Azóta már egyre többen
jönnek, adják tovább ismerősöknek - úgy látom, jó úton járunk.
A foglalkozásokon kívül népszerűsítettük, bemutatót tartottunk több eseményen. Szívesen
kapcsolódtak be például a Gyaloghíd átadására rendezett Trapp–Parti alkalmával néhányan a gyaloglásra voksoltak a futás helyett. Jó visszhangja volt a gyógytestnevelők
részére rendezett továbbképzés keretében tartott bemutatónak. Az E-ON családi
Sportnapon a focizó gyermekek szüleit csábítottuk el egy „botkóstolóra”.
Időközben megtartottuk a Tisztújító közgyűlésünket. A megválasztott régi-új elnökség
továbbra is elkötelezett híve a szabadidősport népszerűsítésének, minél szélesebb körben
való terjesztésnek- és minél nagyobb létszámú részvételnek. Sajnos szűkös anyagi
lehetőségeink nem teszik lehetővé nagyszabású, önálló rendezvények szervezését. Ezért
főleg a Sportcentrum és a megye több szabadidős rendezvényeinek segítésében,
szervezésében, támogatásában vesszük ki részünket.
Közelgő nagyszabású rendezvény a Juniális - a városi és városkörnyéki oktatási
intézmények részére meghirdetett „sport kavalkád”, ahol aktívan bekapcsolódik
szövetségünk a szervezésbe, lebonyolításba, az aktuális feladatok végrehajtásába.
Szolnok.2011.05.18.
Borsányiné Juhász Ildikó
titkár, NW instruktor
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PEST MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓI
Dolina teljesítménytúra, szintidőőő!
Május 7-én rendezték meg Albertirsán a DOLINA gyalogos teljesítménytúrát, immáron
huszadik alkalommal.
Csábítónak tűnt, hogy Nordic Walkingos társaimmal együtt megpróbáljuk teljesíteni az
egyik túra távot.
Az első felhívásra 11-en jelentkeztek rövid idő alatt. Nem lepődtem meg. A D30-at tűztem
ki magunk elé, de a csapat „óvatos duhajnak” bizonyult, így a 20 km-es távra
jelentkeztünk. Megadtam magam. A túrázás nem újdonság, de a szintidő alatti
teljesítmény izgalomra adott okot!
Hetedikén reggel 7 óra.
Az Albertirsai vasútállomás melletti kertben már tömött sorokban, türelmesen
araszolgattak a gyaloglók, futók és néhány anyuka, akik kerékpárjuk biztonságos ülésén a
kisgyermekükkel kerekezve neveztek a leküzdeni kívánt túraszakaszra. Ennyi lelkesedésre
nem számítottam, de tetszett!
Indulási idő 7:30, „végig a sárgaúton”… Az első betonmentes kereszteződésnél, mely 3,5
km-nél volt, a Horgásztónál találtuk magunkat, innen még küzdöttünk a polgárőrök
segítségével a 4-es főúton való átkelés nehézségeit és máris a természet lágy ölén
gyalogoltunk. A második ellenőrző pontnál, már jó néhány túrázós csoportot megelőztünk
botjaink segítségével, bár bennünket is megelőztek a futók és a kerékpárosok.
Sütött a nap, csiripeltek a madarak, kellemes emelkedők és lejtők követték egymást,
miközben gyönyörködtünk a táj szépségében. Éreztük a hársas illatát, észrevétlenül
magunk mögött hagyva a kilométereket, máris a Gyurgyalagosnál találtuk magunkat.
Néztük a löszfalba vájt odúkat, a röpködő kék gyurgyalagokat és most bántuk csak igazán,
hogy nem a 30 km-es távra jelentkeztünk!
Ismét átkeltünk a főúton és a Termálfürdő bejáratánál, leadtuk túralapjainkat.
Vége, 4 óra 35 perc alatt teljesítettük a 150 méteres szintkülönbségű, 20 kilométeres
távot!
Köszönet a szervezőknek! Könnyen érthető térképet kaptunk, a jelzések jól láthatóan és
egyértelműen helyezték ki. Az ellenőrző pontoknál elegendő személyzet, frissítő ital, alma,
nápolyi, cukor volt kitéve. Gondoskodtak szemeteszsákok kihelyezéséről is.
A legnagyobb meglepetést azzal okozták, hogy az eldugottabb, keskeny erdei utakat
fűkaszával megtisztították! Látszott, a település közügye a sikeres megrendezés.
Gratulálunk!
Jövőre a 30 km-es túrára jelentkezünk, döntöttük el egybehangzóan.
Dely Márta
nordic walking tréner
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Országos Kéktúra, bottal verve 1.
2011.03.12-én reggel tavaszi napsugárral keltünk útra, hogy az ünnepi hétvégét méltón
köszöntsük, tisztelegve őseink emléke előtt, és meg sem álltunk Kőszeg városáig. Már
érkezésünk napján ostrom alá vettük a várost kis csapatunkkal, este betértünk abba a
boráriumba, ahol a világon egyedülálló műsorszám, hogy minden pohár bor után a
tulajdonos dalt penget el a gitárján dallal kísérve, ha kéri a vendég, ha nem.
Szálláshelyünkön kedves túravezető-oktatónk, Márti tartott eligazítást a következő napi
túra várható buktatóiról és terepviszonyairól. A csapatnak fogalma sem volt még ekkor,
hogy esténként nem lesz ideje a bárányokat számolnia, hanem mint a zsák dől az ágyba…
2011.03.13-án reggel megkezdtük az Országos Kéktúra útvonalának 1. szakaszát, de nem
elégedtünk meg az Írott-kői indulással, mohón falni akartuk a kilométereket, azaz Velem
településről botoztunk az első szakasz kiindulópontjáig, az Írott-kői kilátót a széllel dacolva
is megmásztuk, majd méltó jutalmunkként leheltük az első pecsétet füzetünkbe.
Írott-kőről folytattuk a menetelést a Hétvezér-forrásig, szomjunkat oltva a forrásvízzel, egy
pecséttel többel a füzetünkben meg sem álltunk Kőszegig.
2011.03.14-én reggel Kőszegről indultunk egészen az ablánci malomcsárdáig, Tömördöt
érintve. Az ablánci malomcsárdát zárva találtuk, de legalább tintapárnát leltünk a
pecsételő dobozban, ez is valami. Ez a táj különbözött az első napétól, mert a hegyesvölgyes képet felváltotta a bozótos síkság, utunkat néhol őzek keresztezték. Jelentjük a
hóvirágok védettsége elérte célját, millió kis hóvirág nyújtogatta nyakát az avarból, hogy
lencsevégre kapjuk szépségüket. Több mint 20 km-et töltöttünk a lábunkba, ideje volt este
a hasunkat is megtölteni főtt étellel.
2011.03.15-én záró-túránk az előzőekhez viszonyítva sétagaloppnak számított a
megközelítően 10 km-es távot kényelmesen teljesítettük, egy újonc nordic walkingossal is
kiegészült a csapat, ki lelkesen sajátította el a nordic walking csínját-bínját Mártitól és
végül ügyesen forgatta a botot. El is jutottunk kora délután a szelestei állomás pecsételő
helyéig.
Már megint egy újabb túra, ahonnan nem akaródzott hazamennem… De a gondolattal
vigasztalódom, hogy áprilisban az Őrség kitárja előttünk kapuit és újra bottal verjük az
Országos Kéktúra útvonalát.
Lovas Bea
nordic walking túrázó
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Húsvét az Őrségben, bottal verve 2.

Szombaton reggel kis csapatunk újra felkerekedett, hogy meghódítsa országunk nyugati
részének gyöngyszemét, az Őrség vidékét. Szombat délelőtt értünk vendégházunkba,
amely csodálatos helyen, Csöde falu határában állt, mezővel szegélyezve és
karnyújtásnyira az erdőtől. Nem is vártunk sokat. Kerékpárt béreltünk, nyeregbe is
pattantunk és tettünk egy 20 km-es túrát, mely nem volt izgalomtól mentes. Karcsi, mint
szelíd motoros állta a sarat a nyeregben és versenyre kelt velem.
Később az aszfaltot felcseréltük az erdő ösvényeire. Néhol nem kerékpárnak való vidéken
jártunk, helyenként bicycle-walkingoztunk, mert kifogott rajtunk a terep. Szállásunkra kora
este érkeztünk vissza, mivel nekünk ez a táv meg se kottyant, ezért újra elkarikáztunk a
csodálatos vidékre.
Másnap reggel a bőséges reggeli után Szalafőig kerekeztünk, egészen a nordic walking
túránk kiinduló pontjáig. Itt a kétkerekűt botokra cseréltük, majd egy kellemes gyalogos
túra után újra kerékpárral folytattuk utunkat.
Húsvét hétfő reggelén nyuszi tojt a kertbe, és mint a négy éves gyerek kerestük az
ajándékot a bokrok alatt. De ez a reggel már szomorúsággal vegyült, mivel ez volt a
hazautazás napja…
Lovas Bea
nordic walking túrázó
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Vendégségben a Nordic botokkal
Miután a munkahelyi kollektívák nem bizonyultak kellően aktívnak a Nordic oktatásokon
való részvételen, úgy gondoltam elviszem a botokat vendégségbe.
A minap olyan barátainknál jártunk, akik nagyon szeretnek kirándulni, de mindig
megmosolyogják a " Botos Embereket". Mikor megérkeztünk, még nem tudták, hogy pár
bot lapul a kocsink csomagtartójában. Mi pedig nem tudtuk, hogy a Nagy-Kopasz hegyi
kilátóhoz szeretnének minket elvinni. Így, mikor kiderült, hogy a program kirándulás,
akkor előkerültek a botok is... Hát volt meglepetés, és egy pár szkeptikus megjegyzés is ami számomra nagyon vicces volt - "nagyon jók ezek a botok, csak hátráltatnak a
menésben", "azt mondtátok könnyebben feljutunk a hegyre, de ezt nem így érezzük”. Mi
csak bíztattuk őket, és az út felénél már egymást froclizták, hogy ki csinálja jobban :-)
Csináltunk pár rávezető gyakorlatot, és mit látunk, egyre jobban és jobban ráéreztek az
ízére :-)
Visszafelé már csak ezeket hallottuk: "emlékszel arra a túrázóra aki úgy ment a bottal,
hogy előre tette? Na látod, ő nem tudta a technikát".
Hát nagyon jó volt mikor haza induláskor azt mondták, nagyon jó volt a túra, ezeket a
botokat máskor is vigyük el, ha hozzájuk megyünk.
Egy szó mint száz, sosem lehet tudni, ki, mikor, miért szereti meg a Nordic Walkingot, a
lényeg, hogy minél több emberkének adjuk meg a lehetőséget a kipróbálására.
Minden oktatónak és Nordicolónak ajánlom, ha vendégségbe megy, ebéd utáni sétához
mindig tegyen be néhány nordic botot. Megéri :)
Félegyházi Éva
nordic walking tréner
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Zalaegerszegi események
Zalaegerszegi Egészség Egyesület a tavasz folyamán több Nordic Walking csoportot is
indított a kiírt támogatott programjaitok alapján. Két Óvodában 25 fő vett részt azért,
hogy a hat éves gyerekek mozgáskoordinációját ezzel az eszközzel is segíteni tudják. Nem
csak a saját egészségük javítására, hanem a gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztésére is
tudják használni a tanultakat. Gyógytornászok egy csoportja a saját egészsége és a
betegeiknek a gyógytornán túli utókezelése miatt tanulták meg a Nordic Walking sétát,
valamint a betegeiknek ajánlják a csoportokban való rehabilitációként egyesületünk
programját.
Tavasszal március 23-tól 29-ig Nagyatádon voltunk egy 5 napos Nordic Walking és
Wellness héten, ahol a nyugdíjhoz közeli emberek (16 fő) ismerkedett meg ezzel a
könnyen elsajátítható sportággal. Nagyon tetszett. Volt egy idősebb hölgy a csoportban,
aki nemrég esett át egy csípő protézis beültetésen. Először nem akart jönni, mert alig tud
járni, majd mikor csak egy kipróbálásra invitáltam, örömmel vette észre, hogy a bot
segítségével mennyire könnyen tud menni. Még a gyakorlatokban végzett nyújtások miatt
a bot nélküli séta is könnyebben ment pár nap után. A csoportokat folyamatosan fogadja
egyesületünk, épp a napokban jelentkezett be a Zalai Hírlap újság dolgozóinak egy
csapata, akik együtt szeretnének menni és tanulni. A sportágat segítik az újságban
megjelenő cikkeikkel. A hétvégi nyílt séta programjainkat is rendszeresen beteszik az
újságba, így segítve azokat az embereket, akik már nem tanulni, hanem túrázni
szeretnének a botjaikkal.
Mindenkinek mosolygós szép napot, és jó munkát kívánok Zalaegerszegről!
Siklósiné Judit, az egyesület elnöke
Nordic Walking instuktor.
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