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Kéthavonta megjelenő ingyenes kerékpáros-környezetvédelmi folyóirat 

KERÉKVÁROS 

Föld Napja - egy nap az évből amikor "letudhatjuk a környezetvédelmet". Pécsett - 
immár hagyományosan - ezen a napon a kerékpáros közlekedés fejlesztésének szük-
ségességére hívja fel a figyelmet a PTKK és a Környezetünkért Alapítvány szervezé-
sében megrendezett kerékpáros felvonulás. A levegőszennyezettség csökkentése 
szempontjából kiemelten kezelendő közlekedési eszközért nem csak a városokban 
lehet tenni. Idén a Dömörkapunál tartották a pécsi környezetvédő szervezetek a kö-
zös rendezvényüket, s a helyszín aktualitását az első mecseki erdei kerékpárút ava-
tása adta. A tervek a folytatásra is kész vannak… 

 

Kerékpáros felvonulás a Föld Napja alkalmából 
- erdei kerékpáros turistaút avatás a Mecseken 

 
z 1996 évi erdőtörvény megjelenése óta - ebben a törvényben esik szó először az erdei kerék-
páros utakról - a Dunakanyarban és a Mecsekben sikerült a legátfogóbb rendezési tervet kidol-
gozni az erdei kerékpározás kérdésére. Ennek lényege, hogy az érintett szervezetek (erdészet, 

természetvédelmi hatóságok, Nemzeti Park Igazgatóságok, a Természetbarát Szövetség és persze a 
kerékpáros szervezetek) együttesen megállapodnak abban, hogy mely utakon szabad az erdőben 
kerékpározni. Ezeket az utakat - a gyalogos turistautak mintájára - kerékpáros jelekkel lehet ellátni.  

A

 

r Novotny Iván kezdeményezésére átfogó terv készült a Me-
csek hegység kerékpárral járható útjaira és a szükséges 
egyeztetések után elkészülhettek az első szakasz jelzései. A 

festést a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub tagjai vé-
gezték. Az avatást a Föld Napi kerékpáros felvonulás alkalmából 
tartottuk meg - az egész napos eső ellenére több tucat kerékpáros 
tekert föl a Széchenyi térről a Dömörkapuhoz, ahol a Kisrétig 
tartó első szakasz ünnepélyes átadásaként átvágtuk a parkoló 
bringák között kifeszített nemzetiszín szalagot.   
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"Bringázás határok nélkül" 
    egy nemzetközi konferencia tanulságai 
 
1999 áprilisában a világ kerékpárközlekedéssel 
foglalkozó szakemberei Grazban találkoztak, hogy 
megvitassák a kerékpárközlekedés és főképp a 
kerékpáros turizmus fejlesztésének lehetőségeit. A 
tapasztalatokról a hazai kerékpáros 
környezetfejlesztésben dolgozó szakember, a 

Z titkára számol be.  KEROS
 

 
razban a kerékpáros turizmust gyakorlati 
oldaláról bemutatni nem volt nehéz fel-
adat. Jól látszott ez a küldöttek számára 

nyújtott szolgáltatások tekintetében is. A kitűnő 
minőségű kölcsön (túra)kerékpárok, amelyeket az 
osztrák vasút biztosított a résztvevőknek, a konfe-
renciaterem előtti parkolókban külön felállított 200 
darabos kerékpármegőrző-sor, a kitűnő város- és 
regionális térképek és biciklis kirándulásokra csá-
bító prospektusok jól kihasználták a Velo City-ben 
rejlő város- és országpropaganda lehetőségét. 
Ausztria esetében azt gondolnánk nincs is már erre 
szükségük. De a kerékpáros turizmus osztrák szak-
értői többször is hangsúlyozták: a biciklis turisták 
közel fele a jó minőségű és naprakész információs 
anyagok alapján dönt, mikor és merre indul el. A 
másik hihetetlennek tűnő adat: Svájc, Hollan-
dia, Ausztria lakossága, átlagosan 12-14 napot a 
biciklis turizmusnak hódol. Az okok között jel-
legzetes a tény: ezekben az országokban a jobban 
kereső és több szabadidővel rendelkező idősebb 
korosztály veszi igénybe az egyébként jól kiépített, 
kellően reklámozott és megfelelő szolgáltatásokat 
nyújtó, biztonságos kerékpáros utakat. Nem elha-
nyagolható a szerepe a kisiskolás korosztálynak, a 
részükről megnyilvánuló nyomásnak (mozgásigé-
nyüknek), és általában az egészséges életmód felér-

kelődésének. 
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ARejtvény! 
 

Jóska elindul a 12 km-re lévő strandra.
5 km/ó sebességgel tud gyalogolni (hm, jól
kilépett!). Pista 48 perccel később indul utána
biciklivel, ő 15 km/ó sebességgel halad
(lassú…!). Amikor találkoznak, Pista fogadást
ajánl Jóskának: ő egy órával előbb ér a strandra.
Ki nyerte meg a fogadást? Mekkora
sebességgel kell Pistának hajtania ahhoz, hogy
nyerjen? 

        Arató Béla 
 

A megfejtéseket a Kerékváros szerkesztőségi
címére kérjük eljuttatni! A helyes megfejtést
beküldők között értékes jutalmakat sorsolunk
ki!
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k útdíj megfizetése ellenében lehet behaj-

ndheim városa nemrég 300 darab spe-
ális kialakítású ingyen kerékpárt állított 
rgalomba, amelyek pályaudvari  kuliko-
asonló módon használhatók az ősi norvég 
első területén, ahová gépjárművel egyéb-
tani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
orrás: Kerékpárral Budapesten, Frigória 1999. 
onferencia helyszínének kiválasztása 
nnak az osztrák városnak szólt, amely 
ilághíressé vált a gépkocsi forgalom ár-
ak kiküszöbölésére tett kísérletéről. A 
z éve bevezetett rendszer kiállta a próbát. 
lyen látszanak még az akkor felfestett 
 30-as jelek. Akkor az egész városra kiter-
k a teherforgalmi és sebességkorlátozást 
néhány főútvonalat, ahol maradt az 50-es 
 
a van itt a biciklizőknek. Maga a város, 
pen a sok gyalogostól, a közöttük csilinge-

osoktól, biciklisektől vidám, hangulatos 
os, mindemellett a közlekedők fegyelme-
 figyelmesek. 

Balogh Gábor 
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- NYÁRI    PROGRAMAJÁNLÓ - 

2x100 km 
Baranyában 
országúti kerékpáros teljesítménytúra 

 
1999. június 5. szombat 
 

Rajt: Pécs, Széchenyi tér  100 km 7- 9 között  
   200 km 7- 8 között  
 

Cél: Pécs, Rákóczi u. 10. (a Kórház tér mellett) 
 

Nevezési díj: 100, 200 Ft PTKK tagoknak: 0 Ft 
 

Szintidő: 6 és 12 óra 
 
A távot szintidőn belül teljesítők pólót kapnak. 
 
Minden elszánt kerékpárost várunk! 
 

Pünkösdi 
Kerékpáros 
Találkozó 

 

a pécsváradi várban 
1999. május 24-én, 
pünkösdhétfőn, 12 órakor 

 
Program: zenés köszöntő, vár, vármúzeum, 
Kígyós Sándor emlékszoba, Bali szigeti szobor 
gyűjtemény megtekintése, kerekezés 
Zengővárkonyba (indulás 14 órakor) Tájház, 
népviselet bemutató 
 
A találkozóra Pécsről kerékpártúra indul a 48-as 
térről, reggel 9 órakor 
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Rendezői információ: 
dr. Novotny Iván  tel: 72 / 466 - 326              E-mail: ivan.ba@freemail.c3.hu 
Keményfi Balázs  tel: 72 / 371 - 843 (este)   E-mail: kemenyfi@freemail.c3.hu 

 
http://www.extra.hu/ptkk     TOURINFORM iroda Pécsvárad, tel: 72 / 
emzetközi Túrakerékpáros 
alálkozó 

yírtelek      1999. július 8-11. 

rogram: sportversenyek, vetélkedők, fórum a 
erékpáros turizmus jövőjéről, a kerékpárutakról 
s sok túralehetőség két keréken és vizen. 
endező: Chrenko István, tel: 42-210-074 

 
 

 

 
Egy pécsi út emlékére 
 
Tudja már az egész város 
Itt készül a "Kerékváros" 
Teca, Csongor derék páros 
(A férj híres kerékpáros!) 
 

     Szmodis Lóránt 
 
 

Reflexió 
 

A Kerékváros előző számában megjelent,
vitaindítónak szánt cikkre (Somogyi Botond:
Dopping a kerékpársportban…) a törvényhozás
adott választ: 1999. március elsejétől a Btk.
szigorított jogszabályai alapján akár egy évig
terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők a
sportolók, amennyiben teljesítmény fokozására
alkalmas szerek használatán kapják őket.  

A Szerk.
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PROGRAMAJÁNLAT 
 

 május 1.  "Melitta Kupa" kerékpárverseny és telj.túra  
 

 15. Látogatás a JOHE Galériába  
Nagypeterd vm.-Domolos-Mozsgó Almásk.úr. 
(JOHE)-Ibafa-.Sasrét-Szigetvár-Pécs,Táv:68km 
+18km földút Pécs, v áll. 6.40 rendező: PTKK 

 

 22-23.  Országos Kerékpáros Diákolimpia  
 

 24. "Pünkösdi Túrakerékpáros Találkozó a 
Pécsváradi várban, 12 órakor"  
Pécsről túra indul: 48-as tér 9.00 ó Pécs-Bogád 
-Hird-Dombay tó-Pécsvárad-Zobák-Koszonya-
Pécs, Táv 55km, r: PTKK 

 

29. "Baranyai Ötpóba - Tavaszi hajtás"  
Teljesítménytúra 20-40km-es távon. 
Kozármisleny Ált.Isk. r: B. M. Szabadidősport 
Szöv., PTKK, részletek a napisajtóban 

 

 30.  "Melitta Kupa" kerékpárverseny és telj.túra  
 

június 5.  "2x100 km Baranyában”  
Teljesítménytúra 100-200km-es távon. 
r: PTKK, részletek a napisajtóban 

 

 5-6.  "Küllő Kupa" tájékozódási kerékpárverseny  
 

  12. „Baranyai Hegyhát” kerékpártúra 
Pécs-Cserkút-Petőcz p.-Hetvehely-Abaliget- 
(Bodolyabér-Orfű)-Pécs Táv: 51km (67km). 
Ind: Mecsek Áruház 9ó r: PTKK  

 

18-20. "A Balaton-felvidék a Bakony tíz vára" ke-
rékpártúra. 171km, utazás vonattal. Érd: Eper-
jesi József túravezető, tel: 326-881 (este) 

 

 20.  "Pécsi Kupa I." kerékpárverseny 
 

  26. „Látogatás Simonkovics Béla kerámiaműhe-
lyébe” - kerékpártúra Mohács-Udvar (k.műh.)-
Beremend-Harkány-Ócsárd-Pécs  
Táv: 1
"Pécsi Kupa II." kerékpárverseny 

10km Pécs, v.áll. 6ó 35 r: PTKK  
 

27.  

TKK) 

A versenyek jékoztat. 

 

 
 
 

Péntek esti teker(g)és” Minden pénteken 18 órakor “
rövid kerekezésre indulunk a 48-as térről. r: PTKK 
 

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub (P
túráiról Keményfi Balázs (tel: 371-843 este) és dr. 
Novotny Iván (tel: 466-326) adnak felvilágosítást.  

E-mail: kemenyfi@freemail.c3.hu 
ről Herke Szabolcs sportszervező tá

Várkői F. Diáksport Közp. Pécs, Verseny u.1. t: 214-570 
A rendezvényeken a bukósisak használata ajánlott! 

Kerékváros 
A Pécsi Túraker édő Klub lapja ékpáros és Környezetv

a Környezetünkért Alapítvány kiadásában 
Szerkesztő: Arató Csongor 

Fe r lelős kiadó: Gerentsér Gábo
A Szerkesztő cesek u. 20. ség postacíme: 7624 Pécs, Feren

E-mail: kvszerk@drotposta.hu 
Kiadói iroda tel: 213-222/443 

Terjesztés: a pécsi kerékpárszaküzletekben 
A Szerk. kal pos-címére eljuttatott, felbélyegzett válaszboríték

tázzuk!  Az újság ingyenes. 

HÍREK 

 
A Magyarürögi kerékpárút folytatását tár-
gyalja Pécs város önkormányzata. A  Kukai And-
rás előterjesztésében benyújtott javaslat a már 
megépült szakasz (Szigeti vám - Hetes köz) to-
vábbépítését tartalmazza a Fülemüle utcáig.  
A kerékpárút építéshez jelentős állami támoga-
tás igényelhető. A városatyák a szükséges ön-
rész elkülönítéséről döntenek, ennek megléte 
esetén lehet benyújtani a pályázatot a központi 
támogatásra. 
 
Új honlappal jelent meg a PTKK. A klubhíre-
ket, eseményeket, híradásokat ezentúl a 
www.extra.hu/PTKK címen találhatják meg a 
szörfölők. A honlap szerkesztője Uzsoki Bálint  
 
KLUBSZERDA – minden hónap első szerdáján 
este 5-7-ig klubdélutánt tart a PTKK – nem csak 
klubtagok részére – a PÖTTYÖS étteremben. A 
klubtagok a tagsági igazolvánnyal, 10% ked-
vezményt vehetnek igénybe! 

 
 

SPORTHÍREK 

Radler kupa I.. – március 28-án szakadó esőben 51 
induló, táv: 20, 40 km Győztesek: Serdülő leányok: 
Szőnyi Viktória (Illyés Gy. Ált.Isk.) Serdülők: Nyers 
Gábor (TÁSI) Nők: Ispán Laura (TÁSI) Ffi: Rétháti 
Zoltán (TÁSI), Ffi senior I: Jandó Csaba (Fit-Boys) 
Ffi senior II: Sturm Ernő (Fit-Boys)  
 
Radler kupa II.. – 92 induló, táv: 10, 46 km Győz-
tesek: Serdülő leányok: Rozinger Szabina (Pécs, 
Fehérhegy) Serdülő fiúk: Hainer Ákos (Szekszárd) 
Nők: Arató Gabriella (Szekszárd) Férfiak: Ivanics 
Gergely (MATÁV Postás), Seniorok: Josip Fric 
(Eszék)  
 

APRÓHIRDETÉSEK 

 

Eladó 10 sebességes ffi félverseny kerékpár km órá-
val  irányár: 8000 Ft   tel:316-534 
 

Eladó: Kellis bukósisak, 2500Ft, t:321-294 




