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A reNdszeres gyAloglás segít megóvNi Az egészségüNket – tudják 
ezt jól A sétA vAN! progrAm szervezői is. Figyelem: hA most Felke-
rekedik, Az élméNyNél is töBBet Nyerhet!
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sétálunk, sétálunk...

A kollégáimmal egy 
olyan társadalmi 
kampányt szerettünk 

volna, amiben nincs tiltás, 
mégis az egészségmegőrzés
ről szól, és nemcsak azokat az 
embereket szólíthatjuk meg 
vele, akik valamilyen moz
gásszervi betegségben szen
vednek, hanem a családokat 
és az egészséges fiatalokat is 
– meséli Németh Andrea Lu
lu, a Szóval Kommunikáció 
nevű ügynökség munkatársa. 
– Mi magunk 40 év körüliek 

vagyunk, és sokat gondolkod
tunk azon, hogy mi az, ami 
nem jár lemondással, vagyis 
mire lehetne „fájdalommen
tesen” lecserélni a fitneszter
mek világát, közben pedig 
mégis tenni valamit az egész
ségünkért. Így jutottunk el a 
sétálásig, hisz már napi tíze

zer lépés megtételével is fit
tebbek lehetünk. Az egészsé
ges életmódra ösztönzést pe
dig Magyar Vilma és a buda
pestUNDERGUIDE nevű 
csapat  segítségével megtol
dottuk azzal, hogy a hozzánk 
csatlakozó sétálók a város 
kultúráját és rejtett értékeit is 
megismerhetik.

több egyszerű 
gyaloglásnál
– Ráadásul egy jól megszer
vezett séta sokkal több egy

szerű gyaloglásnál! Pont arra 
szeretnénk felhívni a figyel
met, hogy aki sétál, az kiszáll 
a mindennapi „robotságból”, 
és egyszer csak elkezd figyel
ni. Aki sétál, az olyan dolgo
kat vesz észre, akár a saját vá
rosában is, amik mellett a 
hétköznapokon elmegy. Én 

hirdetés

személy szerint például na
gyon szeretek biciklizni és 
gyalogolni, és ezek közben 
azt vettem észre, hogy az át
lag budapesti nem néz az em
berek szemébe, hanem a ci
pője orrát bámulja. Ha vi
szont elkezdenek sétálni, ak
kor ez megváltozik, mert a 
gyaloglásból hirtelen élmény 
lesz, és elkezd bennük felol
dódni a mindennapok során 
felgyülemlett stressz... Rá
adásul sétálni egyedül, a saját 
gondolatainkba mélyedve, és 
társaságban is lehet, miköz
ben építhetjük az emberi 
kapcsolatainkat és a barátsá
gainkat.

titkos helyszínek
– A honlapunkra látogatók 
egyéni útvonalakat és szerve
zett túrákat is találhatnak, 
amikor egy képzett vezető 
egy adott téma alapján járja a 
jelentkezőkkel a város utcáit. 
A séták tematikáját mi talál
tuk ki, az útvonalak összeállí
tásában pedig Vilma és a kol
légái segítenek. Ők profik ab
ban, hogy az útvonalakat kö
vetve olyan titkos helyekre és  
rejtett zugokba is eljuthas
sunk, amelyek nem szerepel
nek az útikönyvekben. Volt 
például egy olyan sétánk is, 
ahová a szervezők külön kér
ték, hogy a résztvevők hoz

Egy lopott csók vagy ölelés, egy vidám kaland, egy páros séta ké-

zen fogva Budapest legromantikusabb pontjain: így foglalható össze 

a Kissing Point nevű túra lényege. Az útvonalat úgy állították össze, 

hogy a párok megismerhessék az eldugott, romantikus zugokat, 

megnézhessék az álmodozásra ébresztő panorámapontokat, és a 

fahéjillatú cukrászdázás mellett még egy „véletlen” séta is belefér-

jen a kirakatok előtt, hogy kideríthessük, mire vágyik kedvesük így, 

karácsony táján...

Akik november 25. és december 1-je között regisztrálnak a www.

setavan.hu honlapon, felkeresik a séta ellenőrzőpontjait, majd he-

lyes választ adnak a honlap kérdéseire, most akár nyerhetnek is!

SzErElmESEK SétájA

November 28-án szervezett sétára várják azokat, akik a sza-

badba, a városi természetbe vágynak. Az erdei kirándulás 

közben az adventi koszorúkhoz szükséges termések begyűj-

tésére is lehetőség lesz. A séta 14 órakor indul a Széchenyi-

hegyről, a fogaskerekű végállomásától, és kb. 2 órán át tart. 

A www.setavan.hu honlapon érdemes időben regisztrálni, 

mert a sétálókra a túra végén meglepetés vár!

zanak fényképezőgépet, és 
egy fotós lány megmutatta, 
melyek azok a csodaszép 
szegletek, amikről még nem 
készült fotó a városban. 

Ezekre a vezetett sétákra 
azért is érdemes regisztrálni, 
mert a végpontokon mindig 
valamilyen meglepetés várja 
a résztvevőket.

AdvENti SétA

Aki sétál, az egyszer csak 
elkezd figyelni...

Vilmával (jobbra) és Luluval 
(középen) sétálás közben 
beszélgettünk a Séta van! 
kampányról

A gyaloglás nemcsak fittebbé  
tesz, de a kapcsolatokat is építi...


