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„KRITIKUS TÖMEG”  -  minden id ık 
legnagyobb kerékpáros felvonulása Pécsett 
 
Kerékpárosok impozáns tömege vonult végig ápri-
lis 21-én, pénteken délután a Föld Napja alkalmá-
ból rendezett felvonuláson Pécsett a Széchenyi tér - 
Rákóczi út – Nagy Lajos király út – Petıfi S. u. – 
Széchenyi tér útvonalon. A rendezı „Lehet Más a 

Világ”  csoport számlálási adatai 
szerint tekerı 750 bringás minden 
eddigieknél nagyobb kétkerekő 
megmozdulást jelent a városban. A 
rendıri biztosítás mellett fegyel-
mezetten vonuló biciklisták miatt a 
belvárosban délután öt órakor leállt 
a közlekedés. A demonstráció leg-
fontosabb üzenete annak az igény-
nek a kinyilvánítása, hogy van 
helye a kétkerekőnek a városi köz-
lekedésben. Lesz-e a címzettek 
között, aki megérti ezt az üzenetet? 
Mindenesetre ısszel, a szeptember 
22-én megrendezésre kerülı Nem-

zetközi Autómentes Napon  - várhatóan még na-
gyobb kritikus tömeget képezve - újra elfoglalják 
majd a város útjait a kerékpárosok! 

A.Cs. 
 

A mozgalom honlapja:     www.criticalmass.hu 
 

A pécsi rendezık lapja:  http://aktivistaklub.uw.hu 
  

Fényképek a pécsi felvonulásról: 
 http://kep.tar.hu/cm-pecs 

 

„Kritikus tömegő” bringás kell ahhoz, hogy észrevegyék ıklet és utat engedjenek az autóvezetık egy 
forgalmas közlekedési csomópontban – ez volt a megfigyelése annak a maroknyi Los Angeles-i bringásnak, 
aki elindította a mára világméretővé szélesedett „Critical Mass” mozgalmat. Ez a szabály érvényes az érdek-
érvényesítésben is: kritikus tömeg kell ahhoz, hogy átbillenjen döntéshozók asztalán a mérleg nyelve és a 
fejlesztési tervekben helyet kapjon a kerékpáros közlekedés. Ha ez kell, hát legyen! Az európai és tengerentúli 
nagyvárosok tömegfelvonulásai után Magyarországon is kiteljesedett a mozgalom: Budapesten a most har-
madik alkalommal megrendezett kétkerekő vonuláson 30.000 bringás foglalta el a rakparti utakat és emelte 
eleven jelképet formálva a felvonulás végén szeretett jármővét a magasba. 

www.collect.hu/koralap     �         http://ptkk.baranya.com 
  

 

http://aktivistaklub.uw.hu
http://kep.tar.hu/cm-pecs
http://ptkk.baranya.com
www.criticalmass.hu
www.collect.hu/koralap
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Biciklit a bicikliboltból! 
„A jövıben mindenki rá lesz utalva, hogy maga javítsa 
meg a biciklijét…” írta könyvében Kı András jó 
huszonöt évvel ezelıtt (Drótszamár, Sport Zsebkönyvek 
1980.) a kerékpárszerelı szakma haldoklásáról írva. 
Akkor úgy látszott, hogy a biciklinek vége, mindenki 
autóra, motorra ül. Budapesten a Velvárt, Pécsett a 
Krasznai kerékpármőhely utolsó mohikánok voltak egy 
olyan világból, ahol a Csepel bicikli volt a mindenki 
számára elérhetı álom közlekedési eszköz. Aztán a 90-es 
évek elején új szelek kezdtek fújni. Ma a kerékpár soha 
nem remélt reneszánszát éli: tömegek vásárolnak biciklit 
és sokan járnak bringával munkába, iskolába, 
szabadidejükben túrázni. Az áruházi reklámfüzetek 
elmaradhatatlan résztvevıje a „nagyonolcsó 
összteleszkópos” kerékpár - sárhányó, csomagtartó, 
csengı, világítás és üzembehelyezés nélkül. Mint minden 
vásárlásra, itt is érvényes a jótanács: ha használni is 
akarjuk, amit vettünk, akkor érdemes egy szaküzletet 
felkeresnünk. Lapunkban a pécsi bringaboltokról 
szeretnénk körképet nyújtani: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Még egy hasznos információ: a vonatkozó jogszabályok 
szerint a kerékpár, mint sporteszköz elszámolható az 
egészségpénztáraknál. Vásárlás elıtt tájékozódjunk: az 
elszámoláshoz a kerékpárszaküzlet és az egészségpénztár 
között fennálló szolgáltatói szerzıdés szükséges! 

KV 

Bringatúra - Garai u. 14. A családi vállakozásként 
indított üzlet 1990-ben nyitott ki. Bár javítással is 
foglalkoznak, de a kerékpárüzlet igazi specialitása a 
kedvezı hitellel részletre vásárolható bicikli. 
Hétközben 9-18-ig, szombaton 9-13-ig várják a 
vásárlókat. Júniustól az interneten is hozzáférhetı a 
kínálat: www.bringa-tura.hu Tel: 72/214-977 
 

Veloki – Megyeri út 115/a -
új helyen! (korábban a 
Megyeri út 121-ben volt az 
üzlet) A 2002-ben alapított 
kerékpárüzlet és szervíz 
specialitása az országúti és 
MTB kerékpár. Az egyetlen 
kertvárosi bringabolt a 
vásártér mellett hétközben 
9-17-ig, szombaton 9-12-ig 
várja a vásárlókat. Új és 
használt biciklik árusítása, 
javítása. Télen síszervíz és -
kölcsönzés. 
Tel: 30/644-22-44. 
 

Pavlik kerékpárüzlet és 
szerviz – Nagy L. király u. 6. 
Az 1993-ban indított 
vállalkozás specialitása az 
MTB kerékpár. Vásárláskor 
élhetünk a hitellehe-
tıségekkel, de van használt 
bringa vétel-eladás is. Az 
üzlet kerékpár-kölcsönzéssel 
is foglalkozik: elıfordult 
már, hogy 50 biciklit 
állítottak ki egy 
csoportnak…  Nyitvatartás: 
hétközben 9-18-ig, 
szombaton 9-12-ig. Tel: 
72/532-560. Télen sí- és 
snowboard! 

Pedál kerékpárüzlet és 
szerviz - Rákóczi u. 69-71. 
Az 1989-ben indított 
vállalkozás specialitása az 
extrémsport és a felsı 
kategóriás kerékpárok. A 
vásárlást megkönnyítik a 
részletfizetési hitel-
lehetıségek, valamint a 
használt bringa vétel-
eladás. Az üzlet az 
igényekhez rugalmasan 
alkalmazkodva foglalkozik 
kerékpár kölcsönzéssel is. 
Nyitvatartás: hétközben 9-
17-ig, szombaton 9-12-ig. 
Tel: 72/211-837. 
 

Fit-Boys – Battyhyány u. 2-
4. - új helyen! (korábban a 
Rákóczi út sarkán volt az 
üzlet) – A kerékpárszervízt 
két szenior kerékpár-
versenyzı – Hirth István és 
Varga István 1990-ben 
alapította a PMSC 
kerékpárszakosztály mő-
helyének átvételével. Az 
üzlet specialitása: országúti 
versenykerékpár. Árusítanak 
új és használt biciklit is. 
Nyitvatartás: hétközben 9-
17-ig, szombaton 9-12-ig 
Tel: 72/332-706 

Hauser kerékpárüzlet és 
szerviz – Tüzér u. 2. Az 1992-
ben indított vállalkozás 
specialitása a 24 órás 
gyorsszervíz. Fıképp MTB-
ket forgalmaznak, az üzlet a 
magasabb kategóriás Gepida 
kerékpárok márkaboltja is. 
Vásárláskor élhetünk a 
hitellehetıségekkel, és van 
használt bringa vétel-eladás is. 
Nyitvatartás: hétközben 9-17-
ig, szombaton 9-12-ig. Tel: 
72/248-555 

Imperátor  kerékpárszalon 
és szerviz – Jászai M. u. 
34. Az 1990-ben indított 
vállalkozás specialitása a 
triatlon bringa, többek 
között ık biztosítják a 
technikai hátteret Nógrádi 
Tamás triatlon bajnok 
eredményes szerepléséhez. 
A bolt a Specialized márka 
forgalmazója hitellehetı-
ségekkel. Nyitvatartás: 
hétközben 9-18-ig, 
szombaton 9-13-ig. Tel: 
72/534-530 E-mail: 
imperato@axelero.hu 
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2x100 km Baranyában 
Országúti kerékpáros teljesítménytúra 

2006. június 3. szombat 
 

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédı Klub idén is megrendezi 
kerékpáros teljesítménytúráját Baranya szép tájain keresztül. 

 

Idıpont, helyszín: 2006. június 3., szombat, Pécs, Széchenyi tér  
Rajt:  200 km távra 7-8 ó között  
 100 km-es távra 7-9 ó között folyamatosan 
Szintidı:  6, illetve 10 óra    
 

• A túra során a résztvevıknek az igazolólapon feltüntetett ellenırzıpontokon bélyegzı lenyomattal kell igazoltatniuk az áthaladást. 
• A távot szintidın belül teljesítık ajándékot kapnak. Külön díjazzuk a legidısebb és a legfiatalabb résztvevıt. 
• A túra nem verseny! Nem a beérkezési sorrend, hanem a táv szintidın belüli teljesítése számít. Bukósisak viselése ajánlott. 
• A túrán nincs útvonalbiztosítás, nincs kisérıkocsi, a távot mindenki egyéni túrázóként teljesíti!  
• A közlekedési szabályok betartása kötelezı. A túrán mindenki saját felelısségére indul.  
• A rendezıktıl kártérítés semmilyen esetben nem igényelhetı. 
• A cél megközelítése a kozármislenyi fıútról kitáblázásra kerül. A résztvevık csomagjait átszállítjuk a rajthelyrıl a célba. 
 

További részletek a klub honlapján: http://ptkk.baranya.com             E-mail: kemenyfi@freemail.hu       Tel.:20/33-25-000 
 

 

Pünkösdi Kerékpáros 
Találkozó a 

Pécsváradi várban 
június 5-én, 

pünkösd hétfın 
déli 12 órakor 

 

Program: zenés köszöntı, a Vár és a várbeli 
múzeumok megtekintése, kerékpártúra Nagypallra a 
pincegalériába 

 

A találkozóra Pécsrıl túra  indul 9 órakor a 48-as 
térrıl a Pécs – Bogád – Romonya – Hird – Dombay 
tó– Pécsvárad útvonalon. Visszaút: Zobák – 
Koszonya – Árpádtetı.  (össz. 66 km) Pécsváradról 
hazatérési lehetıség vonattal .      

Pécsi Túrakerékpáros Klub 

Egy sisak – egy élet 
 
Magyarországon évente mintegy 2500 gyerek sérül vagy hal 
meg súlyos közlekedési baleset következtében, ebbıl 490-en 
biciklizés közben. 
 

Hazánk vezet a halálos biciklis sérülések számát tekintve, 
miközben a védısisak viselésének gyakorisága 
mindösszesen alig negyede a nyugati országokban 
tapasztalhatóénak. Sajnos mind a szülık, mind a gyerekek 
jelentısen alábecslik a rájuk leselkedı veszélyeket, 
miközben a súlyos fejsérülések gyakorisága hazánkban 
duplája az Ausztriában tapasztaltnak - mutatott rá egy 
összehasonlító orvosi felmérés.  

 
Több mint kétszer annyi felnıtt és gyerek hal meg nálunk 
kerékpározás közben, mint a szomszédos Ausztriában, 
miközben ott jóval többen bicikliznek rendszeresen. A 
halálos kerékpárbalesetek leggyakoribb oka a súlyos 
fejsérülés. Védısisak viselésével viszont a halálos sérülések 
75 százaléka, a fej és agyi sérülések 85 százaléka elkerülhetı 
lenne!  

A súlyos fejsérülések, és a sisakviselés között 
közvetlen összefüggés van, védısisak használatával 
egyértelmően és jelentısen csökkenthetı a súlyos 
fejsérülések és a halálos kerékpárbalesetek száma. 
Éppen ezért a Pécsi Gyermekklinika Visszatérés 
Alapítványa Pécsett, Baranya megyében egy olyan 
akcióba kezdett, melynek során egy éven keresztül 
vállalják, hogy minden biciklis balesetes, a klinikára 
(kórházba) felvételre kerülı fej-, koponyasérülést 
szenvedı gyermek a hazamenetelkor ingyen, 
ajándékba kap egy biciklizéshez való bukósisakot. 
Mindemellett a program kezdeményezıi országosan is 
fel kívánják hívni a figyelmet a gyermek kerékpár-
balesetekre, a bukósisak használatának fontosságára, és 
kérni más megyéket is, hogy csatlakozzanak a 
mozgalomhoz. Az "Egy sisak - egy élet" kampány 
fıvédnöki tisztét Mádl Dalma asszony vállalta. 

 www.pecsinapilap.hu

http://ptkk.baranya.com
http://ptkk.baranya.com
http://www.pecsinapilap.hu/index.php?id=12860
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 

V. 6. "Dél-baranyai kör” 
Pécs -  Görcsöny - Baksa – Páprád – Vajszló – Kémes – 
Drávaszerdahely – Harkány – Siklós – Vokány –  Kozár-
misleny – Pécs   Táv:  95 km. Rövidítési lehetıség: 
Vokányról vissza vonattal (67 km). Találkozó: Pécs, 48-
as tér 9.00-kor. Túravezetı: Kasza Ernı 

V. 20. "Hegyhát – Kelet-Mecsek”  
Pécs-Orfő-Magyarszék-Mecsekpölöske-Jánosipuszta-
Magyaregregy-Püspökszt.lászló-Hosszúhetény-Pécs Táv: 
70km, ebbıl földút 15km. Találk.: Pécs, Mecsek Áru-
ház  9.00 óra. Túravezetı.: Poór Balázs 

V. 21. „Bambi szörp kerékpártúra” - Győjtsd a kilo-
métert pontszerzı teljesítménytúra  Rend.: Melitta SE, 
Herke Szabolcs 72/214-570   www.extra.hu/melittase 

VI. 3. "2x100 km Baranyában” Országúti kerékpáros 
teljesítménytúra 100 és 200 km távon (ld. a 3. oldalon!) 

VI. 5. "Pünkösdi Túrakerékpáros Találkozó” a pécs-
váradi várban déli 12.00 órakor (ld. a 3. oldalon!)  

VI. 16-18.  „Nagy-berek – Kis-Balaton – Boronka-
mellék” – sátras vándortúra. Túravezetı: Eperjesi József.  
Részvétel elızetes jelentkezés alapján! 

VII. 1. „Duna-Marathon” MTB túra a Budai várból 
Visegrádig a Pilisen keresztül sok száz résztvevıvel. A 
Pécsi Túrakerékpáros Klub csapatába jelentkezni Poór Ba-
lázsnál lehet. (tel: 20/95-21-143) 
 

A Pécsi Túrakerékpáros Klub túráin részt vehet bárki, 
aki túrázásra alkalmas biciklivel és némi erınléttel ren-
delkezik. A túrákon csak a KRESZ-t betartva, világítás-
sal rendelkezı bringával lehet részt venni! Bukósisak 
használata nem kötelezı, de ajánlott. 

Információ a túrákról: 20/33-25-000 
 
Emil: kemenyfi@freemail.hu     http://ptkk.baranya.com 
 

„Tour de Pécs 2006” országúti kerékpárvesenyek:  
- május 7. és 13. Pécs, táv 70, 92 km, rajt: 11 óra 
- június 4. Magyarsarlós 120 km, rajt: 11 óra 

  11. Komló 20 és 75 km  km, rajt: 11 és 15 ó 
  18. Mohács 30 km, kritérium rajt: 11 óra 

- július 9. Pécs, táv 140 km, rajt: 11 óra 
 

Rendezı: Sportlétesítm. Ig. Szabadidısport, Melitta SE 
Herke Szabolcs 72/214-570 www.mksz.com 
 
 

Kerékváros 
A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédı Klub lapja  

a Környezetünkért Alapítvány kiadásában  
Megjelenik Pécs M.J. Város Önkormányzata támogatásával 

Szerkesztı: Arató Csongor 
A Szerkesztıség postacíme: 7624 Pécs, Ferencesek u. 20.  

E-mail: kvszerk@freemail.hu   
Terjesztés: a pécsi kerékpárszaküzletekben 

A Szerkesztıség címére eljuttatott, felbélyegzett válaszboríték-
kal postázzuk!  Az újság ingyenes.  

Megjelenik 1500 pld-ban. 

HÍREK 
 
- Critical Mass kerékpáros felvonulások országszerte. 
Nemcsak Budapesten és Pécsett, de Gyırben, Debrecen-
ben, Szegeden, Kaposváron, Miskolcon és sok más tele-
pülésen is utcára vonultak április 22-én a bringások. 
Bıvebben: www.criticalmass.hu 

***  
- Válasz a kerékpáros petícióra. A múlt év ıszén a 
pécsi bringás felvonuláson átadott kerékpáros petícióra 
levélben válaszolt Dr Toller László polgármester. A 
válasz kapcsán a pécsi kerékpárutak fejlesztési 
kérdéseirıl részletesen a következı számunkban fogunk 
beszámolni. A levél (és persze a petíció is) teljes 
terjedelemben olvasható a honlapunkon.  
 

 

 

 
 

 

„Tour de Délvidék” 
- ezúttal Baranyában! Ötödik alkalommal rendezi meg 
augusztus 12-21. között a Délvidéki Magyarok Ifjúsági 
Szervezete (Zenta, Vajdaság) nyári kerékpártúráját. Idén 
az útvonal érinti Horvátország magyarok lakta települé-
seit (Kórógy, Szentlászló, Kopács) majd Baranyában 
folytatódik. A túra fıbb hazai állomásai: Kistapolca 
(Siklós, Villány), Hosszúhetény (Zengı, 
Püspökszentlászló) végül Pécsvárad, az augusztus 20-i 
ünnepségek idején. A részletes programot júliusi szá-
munkban közöljük, illetve elérhetı lesz a rendezık hon-
lapján: http://ptkk.baranya.com      www.dmisz.net 
 

 
 

Önkéntes rendrakók teszik rendbe környezetüket Pé-
cset.  A PARK Egyesület bemutatkozó akcióját 2005. 
november 26-án, szombaton tartották Pécsett, a Verseny 
utcai garázssoron, ahol illegális hulladéklerakókat szá-
moltak fel. 27 fı részvételével közel 20 köbméter szeme-
tet szedtek össze, amihez a konténereket a Biokom Kft. 
biztosította. A társaságban a gyermekek és a nyugdíjasok 
egyaránt aktívan ténykedtek, de képviseltették magukat 
más civil zöldszervezetek is. Idén márciusban és április-
ban a Basamalom utcai régi focipálya környékén óriási 
területet tisztítottak meg, a két alkalommal kb.14 köbmé-
ter szemetet győjtöttek ıssze. 
 

http://ptkk.baranya.com
http://ptkk.baranya.com
http://ptkk.baranya.com
www.mksz.com
www.dmisz.net
www.extra.hu/melittase

