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World Walking Day 

Világ Gyalogló Nap egész 
októberben! 

 

 

Nyugdíjas Szervezet/Klub Vezetőjének 

Székhelyén 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy szövetségünk 2017. évi programjának megfelelően ismét meghirdeti a Világ Gyalogló 
Napja (World Walking Day) hazai rendezvénysorozatát.  
Idén is október lesz a Világ Gyalogló Nap hónapja, ezért e hónap bármelyik napján lehetőség van túrát szervezni és 
részt venni ezen az országos eseményen. 
 
A Magyar Szabadidősport Szövetség a nyugdíjas szervezetek által szervezett túrák közül a legjobb három túrát díjazza a 
versenykiírásban megfogalmazott szerint:  
1. helyezett: 30 db emblémázott póló, 5 db túrabot, 1 db kupa 
2. helyezett: 20 db emblémázott póló, 3 db túrabot, 1 db kupa 
3. helyezett: 10 db emblémázott póló, 2 db túrabot, 1 db kupa 
 
Kérjük, hogy a lehetőségek függvényében a helyi nyugdíjasok bevonásával szervezzenek Önök is túrát október 
valamelyik napján, de amennyiben teheti, akkor csatlakozzon az alábbi felhíváshoz:   
A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége kezdeményezésére 
 

2017. október 5-én 
 

az Idősek Világnapja megünneplésére egy közös túrát hirdetünk meg az ország egész területén. Szeretnénk, ha minél 
többen erre a napra terveznék a Világ Gyalogló Napi túrájukat és közösen október 5-én egy közös sétát tennénk az 
ország minél több helyszínén. Ezzel a sétával kívánjuk felhívni a figyelmet egyrészt a szépkorúakra, másrészt a gyaloglás, 
mint szabadidősportos mozgásforma fontosságára.    
A nevezéssel és szervezéssel kapcsolatos további információkat a mellékelt versenykiírásban olvashatja. 
 
Amennyiben a túra megszervezéséhez segítségre van szüksége, akkor az alábbi elérhetőségeken kérdezhet szakképzett 
túravezetőinktől: 
 

Név Megye Telefonszám 

Magyar Szabadidősport Szövetség irodája Budapest +36 1 466 815 

Félegyházi Éva Nógrád megye +36 20 355 1674 

Torma László Szabolcs-Szatmár Bereg megye +36 20 773 4312 

Horváth Zoltán Komárom-Esztergom megye +36 30 939 4017 

Kósa István  
Molnárné Fügi Edit 

Győr-Moson-Sopron megye +36 30 638 3852 
+36 30 916 5175 
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