
"Gemenc 100" – kp. teljesítménytúra, Szekszárd
Rajt-cél: Szent László u. 19. 8-10.30 ó között, 
Táv: 110 km, szintidõ: 7 óra, 
Rendezõ: Ifj. Unió Szekszárd  4100 Szent I. tér 10.,

Balogh Richárd tel:70/552-68-13   Email.: 

"Vasárnapi túra II." – kezdõknek is ajánlott! Pécs – Kökény – Szilvás (földúton) – 
Szõke – Görcsöny – Pécs
 Táv: 36 km
 Találkozó: Pécs, Domus parkoló 9.30-kor
 Túravezetõ: dr Novotny Iván

"Suliba? Bringával!" – Iskolák közötti kerékpáros vetélkedõ.  
 Rendezõ: Dr. Novotny Iván 
Részletek: http://ptkk.baranya.com

“Arborétum és vár" 
Pécs – Bogád – Hosszúhetény – Püspökszentlászló – Márévár – Zobák – Árpád tetõ 
– Pécs
Táv: 50 km 
Találkozó Pécs, 48-as tér 9.15-kor,
 Túravezetõ: Lévai Gábor

“Kerékpáros felvonulás a Nemzetközi Autómentes Nap alkalmából" 
Találkozó: 16.30 Domus parkoló

"Kerékpáros véradás" 
Dischka Gy. u-i véradó állomás 7.30-14.30 ó között. 
 Szervezõ: Arató Csongor

"A múlt nyomában”
 Kaposvárig vonattal –  Kapos-szentjakab (apátsági romok) – Sántos – Bõszénfa – 
Ibafa – Gyürüfû – Dinnyeberki – Szentlõrinc – Pécs, Táv: 60 km út + 15 km terep 
Találkozó Pécs, v.áll. csarnok 6.50-kor, Túravezetõ: Keményfi Balázs

 "Gyûjtsd a kilométert" – teljesítménytúra 
Táv: 25/50km, 
Rajt: 10 óra Kozármisleny, Két szekér fogadó, nevezés 9-9.45-ig! 
Rendezõ: www.melittase.hu

 „Tour de Pécs” kerékpárversenyek: IX. 4. Bóly, IX. 11. Szigetvár, IX. 25. Orfû 
Részletek a napisajtóban. Szervezõ: Herke Szabolcs városi sportvezetõ. Tel: 214-
570

A Pécsi Túrakerékpáros Klub túráin részt vehet bárki, aki túrázásra alkalmas 
biciklivel és némi erõnléttel rendelkezik. Kezdõknek javasoljuk a „Vasárnapi túra” 
sorozatot. A túrákon csak a KRESZ-t betartva, világítással rendelkezõ bringával 
lehet részt venni! Bukósisak használata nem kötelezõ, de ajánlott. 
 Információ a túrákról: tel.:72/570-073, 
 túra közben is elérhetõ szám: 20/33-25-000
Email: kemenyfi@freemail.hu
További infó-k a PTKK honlapján 

ricsi@ifu.hu

Erdély, Bácska, Drávaszög, Szlovénia, – a Dél-Dunántúl vidékeit bejáró évközi túrák mellett ezek 
voltak az idei nyári barangolásaink helyszínei. Az országokat járva, megismerkedve az ottani 
emberekkel, tájakkal, számtalan élmény, felejthetetlen történet marad meg egy életre szóló 
élményként bennünk. Régi tapasztalat, hogy a bringával járó turista sokkal többet lát – sõt: nem csak 
lát, de hall, érez, tapint, szagol, ázik-fázik – mint aki egy autóban ül. Idén nyáron is 
megtapasztalhattuk, hogy az igazán ember- és természetközeli – ráadásul környezetkímélõ – eszköze 
az országjárásnak a bicikli.

Tartalom:
Hol volt, hol nem volt egy 
Erdélyország

Tour de Délvidék 2005

www.mktsz.hu

KERÉKVÁROS
A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédõ Klub lapja 

a Környezetünkért Alapítvány kiadásában 

Megjelenik Pécs M.J. Város Önkormányzata támogatásával

Szerkesztõ: Arató Csongor

Online változat szerkesztõ: Lévai Gábor

A Szerkesztõség postacíme: 7624 Pécs, Ferencesek u. 20. I/4.

E-mail: kvszerk@freemail.hu

Kiadói iroda tel: 72/211-681

Terjesztés: a pécsi kerékpárszaküzletekben

A Szerkesztõség címére eljuttatott, felbélyegzett válaszborítékkal 

postázzuk! Az újság ingyenes. Megjelenik 1500 pld-ban. 

IX. 17.

rdély valóban a tündérek, a lidércek, lápi manók otthona. Itt valóság a mese.” – mondta nekünk a 
kisbaconi Benedek-család sarja, az egykori meseíró Benedek Elek „Apóka” nagy karosszékében E

ülve.
És valóban minden olyan volt, mint a mesében. Nekivágtunk 
hárman vasparipán a sûrû fenyves kerekerdõknek, mentünk 
hegyeken – völgyeken túl, addig amíg a csodatevõ 
borvízforrásokhoz nem értünk. De amint az a mesében is történik a 
hõssel, mielõtt elnyertük volna jutalmunkat, tényleg sok akadályon 
kellett átvergõdnünk. Elõször jött egy brummogó medve, akinek 
szerencsére csak a hangjával sikerült megismerkednünk. Aztán 
csak esett és esett és esett… Mi pedig egy rossz biciklivel 
vonatoztunk Brassó felé. De a mesebeli hõsöknek is vannak segítõik 
és egy jóságos szerelõ megjavította a bringát, hogy utána újult 
erõvel csapjunk a pedálok közé. És innentõl már nem számítottak a 
kátyús utak, meg a borvíz okozta hasfájás sem. Hiszen, bár nem 
könnyû túrázni az erdélyi hegyek között, de ezek a magaslatok 
valóban mesés élményeket rejtenek. Soha olyan gyönyörû 
szálláshelyünk nem volt még például, mint a Tusnádfürdõ melletti 
fenyves erdõ egy ligete, ahol a puha pázsit szélén csörgedezett a kis patak, és a domb aljára érve egy 
valódi természetes zuhanyzóvá változott! A helyiek is elhalmoztak minket mindenféle erõsítõvel, 
amikkel úgy megy a bicikli, hogy észre sem veszed. Az illyefalviak a köménymagos pálinkára 
esküsznek. A Pongrácz-tetõn állomásozó mézárus – egyébként hivatásos fotós – pedig a havasi mézre. 
Én személy szerint a legtöbb energiát két helyi nevezetességbõl nyertem: az egyik a minden boltban 
kapható házi csoki, a másik pedig az elmaradhatatlan kürtös kalács, aminek a receptjét is magammal 
hoztam.
Így volt, nem így volt, nyáron történt mese volt…

MEA

[Vissza a tartalomjegyzékhez]

PTKK beszámoló 2004

Lapunk az interneten is olvasható:

http://ptkk.baranya.com

Hírek

Programajánlat
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A pécsváradi Túra-
kerékpáros Találkozó 
értékelése 

Címek:7,5×75
sorköz: 10

KERÉKVÁROSKERÉKVÁROS
Kéthavonta megjelenõ kerékpáros-környezetvédelmi folyóirat

Megjelenik Pécs M.J. Város Önkormányzatának támogatásásval

n ine
O ln ine
O l

Tour de Délvidék

dén harmadszor vettem részt a zentaiak által szervezett „Tour de Délvidék” kerékpártúrán. Most 
Nyugat-Bácskát jártuk végig, illetve - egy rövid kiruccanás elejéig - megismerkedhettük a I

Drávaszöggel is. A túra útvonalába és résztvevõinek számába az - idei nyáron megszokott - esõ sajnos 
ugyan beleszólt, de akik részt vettük - kb. 30 elszánt cangás - garantáltan jól érezhettük magunkat. 
Gyönyörködhettünk a Kopácsi-rét szépségében, ahol egy rövid hajótúrán is részt vehettünk. Topolyán 
felmászhattunk a Vajdaság legmagasabb templomtornyába, a múzeumban elképzelhettük, hogyan 
ütötték a vasat a múlt század elején a kovácsok. Bácsgyulafalván megismerkedtünk a dohánnyal. 
Tudtátok azt, hogy a dohányt molyirtónak, ragasztónak, sõt parfümnek is használják? 
Bácskossuthfalván megtudtuk, hogy a régi Tito könyvekbõl szobrot lehet készíteni, megnézhettük a 
falu büszkeségeit: a Kossuth Lajos szobrot, az I. világháborús emlékmûvet, a nemrég felállított 
turulmadár szobrot. Két mûvészfilmet is levetítettek nekünk. Számomra felejthetetlen marad a 
mézezett pacséri körte pálinka is. Bevallom, engem egy kicsit a fejbe is vert ez az ártatlannak tûnõ 
nedû... De láttunk több templomot, tájházat, szélmalmot. Éhen se maradtunk, több tányér babgulyást, 
lepényt, hurkát-kolbászt kaptunk, és amit még soha nem láttam, egy 8 kilós(!) sárgadinnyét. És ami a 
legfontosabb, rengeteg szeretetet! Mindenkitõl, akivel csak találkoztunk. Annyit, amennyit itthon még 
soha nem sikerült kapni.
És kedves olvasó, van egy jó hírem! Jövõre is lesz Tour, jöhetsz Te is!

S.A.

Hol volt, hol nem volt egy Erdelyorszag 

[Vissza a tartalomjegyzékhez]

PTKK közhasznúsági beszámoló 2004

Köztársasági elnök a csúcson 

A Civilek a Zengõért mozgalom soron következõ programja:

ZENGÕ-VÁR TÚRA - 2005. szeptember 17. szombat

9.30 Ökomenikus, közös imádság a Zengõért és oltalmazóiért 
(Pécsvárad, rk. templom)

10.00  Találkozás, a Magyar Kösztársaság Elnökének köszöntése 
(Pécsvárad, Kossuth-tér)

10.15  A túra indulása a Zengõvárhoz.
12.00 Találkozás a Zengõ-csúcson. A Zengõvárat ismerteti Dr.Kárpáti Gábor régész, a bánáti 

bazsarózsáról elõadást tart dr. Kevey Balázs botanikus
13.00 Visszatérés a Zengõrõl a Dombay-tó Ifjúsági táborba, közös szabadtéri ebéd
 15.30  Civil diskurzus    
16.45  Filmek, dokumentumok vetítése

[Vissza a tartalomjegyzékhez]

[Vissza a tartalomjegyzékhez]

[Vissza a tartalomjegyzékhez]

Biciklis Osz 2005

[Vissza a tartalomjegyzékhez]

,

Vámbéry Ármin nyomában Perzsiába. Szeptemberben tér vissza 8000 km-es kerékpártúrájáról 
Bujna Zoltán, a komáromi (Szlovákia) Szabadság Vándorai Túrakerékpáros Egyesület tagja. Az 
egyszemélyes expedíció két hónappal ezelõtt indult, és várhatólag szeptember 14-16. között halad 
Magyarországon keresztül a Szeged - Kecskemét - Budapest - Esztergom útvonalon. Az érdekes 
útibeszámolókat, fényképeket és az épp aktuális részleteket a folyamatosan frissített 

 weboldalon találjuk.www.vamberyexpedition.sk

Évente 15-20 kilométer bicikliút épülne Budapesten a fõvárosi önkormányzat által kidolgozott 
javaslatcsomag szerint, mely az infrastruktúra fejlesztése mellett a bringások életét megkönnyítõ 
jogszabályokat is ígér. A javaslatcsomag része, hogy a kerékpárosok igényeihez igazodó 
biciklitartókat helyeznének ki az utak mentén. A fõváros jogszabály módosítással szeretné elérni, hogy 
az új épületek, irodák, bevásárlóközpontok építése esetén ne csupán az autók, hanem a kerékpárok 
számára is biztosítsanak parkolóhelyet. A fõvárosi önkormányzat szeretné elérni azt is, hogy a nyugat-
európai országokhoz hasonlóan, Budapesten is lehessen kerékpárt szállítani tömegközlekedési 
eszközön. Ez utóbbi javaslatot azonban egyelõre a BKV nem támogatja. A kerékpáros szerveztek 
jónak tartják a javaslatokat, azok megvalósulásában azonban kételkednek. Eddig évente legfeljebb 1-2 
kilométer bicikli út épült, Budapesten mindössze 140 kilométer hosszú bringaút van, ami a több ezer 
kilométeres úthálózatnak mindössze 1-2 százalékát teszi ki.   [origo]

[Vissza a tartalomjegyzékhez]
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Köztársasági elnök a 
csúcson

Biciklis Õsz 2005

www.levai-foto.huA túrán készült képek megtekinthetõek a

A jövõ évi „Tour de Délvidék” - terveink szerint - három határon átlépõ túra lesz a Vajdaság, 
Horvátország és Magyarország érintésével.

A Pécsváradi Túrakerékpáros Találkozó értékelése

 

A találkozó képei megtekinthetõk a Pécsi Túrakerékpáros Klub honlapján: 

ptkk.baranya.com

KERÉKPÁR JELÖLÉSI AKCIÓ
A Baranya M. Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya kerékpárjelölést tart IX. 13.-án 12-15 
óra között a rendõrség Pécs, Légszeszgyár u. 8. sz. alatti épületének udvarán.

IX. 23.

X. 8.

X. 9.

oldalon.

Bevételeink kis része származik a tagság által befizetett tagdíjakból, 
döntõ része pályázati forrásból ered. Klubunk fenntartására a 
tárgyévben Pécs M.J. Város Önkormányzatától kaptunk 110.000 
Ft mûködési támogatást.  A személyi jövedelemadó 
felajánlásokból (1%) befolyt összeg: 109.520 Ft. Ebbõl fedeztük a 
túraprogramjaink és egyes rendezvényeink során felmerülõ 
költségeket, a mecseki kerékpáros turistautak jelzéseinek festését 
és a Kerékváros c. lap megjelentetését. A NISZKA pályázatán 
nyert 150.000 Ft céltámogatásból  rendeztük meg idén is a „2x100 
k m  B a r a n y á b a n ”  t e l j e s í t m é n y t ú r á t .  A B I O K O M  
Környezetgazdálkodási Kft 30.000 Ft-tal támogatta a Tájsebészet 
programunkat. A múlt évben befolyt pályázati összegbõl végeztük el 
Gubacsos kulcsosház tetõfelújítását. Az összegeket a támogatási szerzõdésekben rögzített célokra 
használtuk fel.

Dr Novotny Iván elnök

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédõ Klub 
2004. évi mérlege 

Megnevezés       Elõzõ év  Tárgyév 

Befektetett eszközök 997 835 
I. Immateriális javak 4 4 
II. Tárgyi szközök 993 831 
III. Befektetett pénzeszközök   

Forgóeszközök 1 816 665 
I. Készletek   
II. Követelések   
III. Értékpapírok   
IV. Pénzeszközök 1 816 665 

Eszközök összesen 2 813 1 490 
Saját tõke 2 813 1 490 

I. Induló (jegyzett) tõke   
II. Tõkeváltozás 2 111 2 641 
III. Lekötött tartalék   
IV. Tárgyévi ered. közhasznú 702 -1 151 
V. Tárgyévi ered. vállalkozás   

Tartalék   
Céltartalék   
Kötelezettségek   
Források összesen 2 813 1 490 

 

Az idõjárás elõrejelzés ellenére (egyhetes esõt jósoltak) a találkozón 128 
regisztrált résztvevõ jelent meg 
Külföldi vendégek érkeztek többek között Németországból, Ausztriából, 
Csehországból, Szlovákiából, Romániából és Szerbia-Montenegróból 
(közülük azonban csak a német és cseh nyelvet beszélõ vendégeknek volt 
szüksége tolmácsra…)

Igazoltan távol volt Bujna Zoltán világjáró 
komáromi bringás - Iránból hazafelé tekerve küldött 
egy üdvözlõ SMS-t

A Keleti-Mecsek és Baranya természeti szépségeit 
bemutató túrák, tájékozódási- és ügyességi 
versenyek, kerékpáros fórum Karsten Klama – a 
német kerékpáros klub (ADFC) egyik vezetõjének – 
elõadásával, mindez a Pécsváradi Szent István 
Napok kulturális eseményeivel kiegészítve tartalmas 
programot biztosított a résztvevõk számára

Több mint száz bringás vonult be Pécsre rendõri 
biztosítással, ahol Gonda Tibor alpolgármester és 
Kukai András, az önkormányzat közlekedési 
bizottságának vezetõje fogadta a társaságot a 
Széchenyi-téren, majd a résztvevõk meglátogatták a 
vi lágörökség részévé nyi lvání tot t  római  
sírkápolnákat

Augusztus 20-án koszorút helyeztünk el Szent István 
szobránál a pécsváradi várban 
A három túranapon hét párhuzamosan szervezett 
különbözõ nehézségû túrán összesen 348 km-t 
bicikliztünk 3100 m szintemelkedés mellett
 A záróünnepségen a versenyek gyõztesei mellett díjat 
kapott  A legidõsebb résztvevõ (69 éves)
 A legfiatalabb résztvevõ (3 éves)
 A legtávolabbról kerékpárral érkezett csapat: két 
túrázó Pécsvárad német testvérvárosából, 
Unterschleissheimbõl tekert 1200 km-t a találkozóra!
 A legtávolabbról érkezett hazai csapat (Nyírtelek)
 A legnépesebb csapat (Nagykörös - 15 bringás)

Végül a szponzorok jóvoltából kisorsoltunk sok 
ajándékot

A rendezvény ideje alatt a MÁV kerékpárszállító 
kocsikat biztosított a Pécs-Pécsvárad vonalon és 
Budapestre a zárónapon

A programok zavartalan lebonyolításáról 17 fõs 
rendezõi gárda gondoskodott - a PTKK klubtagjai 
mellett külön köszönet Kilár Zsoltnak (íjászat) és a 
komlói DÖKE Iván Attila vezette csapatának! 
Köszönet a rendezvény fõ támogatóinak:  Baranya Megyei Önkormányzatok Szöv., Pécsvárad 
Önkormányzata, Mecsek-Füszért Rt, Pannonpharma Kft, PGT Kft, Pécsváradi Mûvelõdési Ház 
(rendezvényközpont biztosítása)

Dr Novotny Iván

www.vamberyexpedition.sk

IX. 22.

IX 3.

Hsfh

Tudod-e?
- hogy a baleseti sérültek ellátásakor, egyes mûtéti 
beavatkozások esetén az életmentés ára gyakran 
több liter vér?

-hogy a gyógyászatban ezt az anyagot mind a mai 
napig nem sikerült mesterségesen pótolni, 
az egyetlen lehetõség az, ha vannak, akik önként 
adnak belõle…

-hogy a véradás egyben szûrõvizsgálat is?

Kerékpáros véradás

Ha elmúltál 18 éves, egészséges vagy és nem félsz… 
akkor szeptember 23-án, pénteken 7.30-14.30 
között Téged is várunk a Dischka Gyõzõ u-i Véradó 
Állomáson az immár hagyományos biciklis 
véradásra! 

Õrzött biciklitároló, bringás programok, újságok!

,,

Biciklis felvonulás
az Európai Autómentes Napon

Találkozó: 16:30 órakor 
a Domus - parkolóban 

Minden bringást szeretettel várnak a rendezõk:
Pécsi Túrakerékpáros Klub, Környezetünkért Alapítvány

Biciklis felvonulás

Ugye Te is jössz?

2005. szeptember 22-én, csütörtökön

Pécs M.J. Város Önkormányzata és 
a Pécsi Túrakerékpáros Klub idén is meghirdeti a

Suliba? Bringával!
akciót a kerékpáros közlekedésért és egyben 

versenyt a pécsi iskolák között. 
A feladat: 2004. szeptember 12-és 16. között 
minél több tanárt és diákot rábírni arra, hogy 

biciklivel járjon iskolába.
A tanuló-létszám arányában legtöbb biciklist 

mozgósító iskolák serleget, a résztvevõk 
ajándékokat kapnak. Bõvebb információ és 

jelentkezés: 
Pécsi Túrakerékpáros Klub, tel: 72-466-326

E-mail: ivan.ba@freemail.hu
http://ptkk.baranya.com/

Ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztó 
szeptember 22-én, az Autómentes Napi  kerékpáros 

felvonulást követõen a Széchenyi téren!
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Ki három keréken...

...ki négyen érkezett.

Baranya lankáin
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Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége:

http://
http://
http://www.vamberyexpedition.sk
http://zengo.fw.hu/
http://ptkk.baranya.com/
http://www.levai-foto.hu/
http://ptkk.baranya.com/
http://www.mktsz.hu/
http://www.vamberyexpedition.sk
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