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Kritikus Tömeg a környezetbarát közlekedésért
Ha Föld napja, akkor Kritikus Tömeg. Büszkén 
jelenthetjük ki, hogy Pécsett is hagyománnyá vált 
az évenként kétszeri felvonulás – az áprilisi Föld 
Napjához és a szeptemberi Autómentes Naphoz 
kapcsolódva. A Critical Mass mozgalom tavaly 
alkalmanként országosan több tízezer, Pécsett 
pedig közel 1000 kerékpárost és babakocsist moz-
gatott meg. Már készülünk a 2007. április 20-i pé-
csi Kritikus Tömegre, ahol ugyancsak rengeteg 
résztvevőre számítunk! 
Ezen a tavaszon különösen fontos, hogy nagyon 
sokan tekerjünk együtt. Soha nem látott uniós 
források érkeznek az országba – többek között a 
kerékpáros közlekedés fejlesztésére. A közeljövő-
ben számos pályázat fog megjelenni, melyekben 
rendkívül kedvező feltételeket biztosítanak kerék-
párutak, kerékpárbarát létesítmények létrehozására. 
A források azonban önmagukban nem teremtenek 
jól megépített és karbantartott bicikliutakat, jó hely-
re tett tárolókat, egyáltalán kerékpárbarátabb közle-
kedést. A mi dolgunk most az, hogy megmutassuk a 
döntéshozóinknak: igényt tartunk ezekre! Ők a 
„számok emberei”, legyünk hát mi a „Nagy Szá-
mok”! 

Néma gyereknek az anyja se… 

Nem elég, ha sokan vagyunk, meg is kell monda-
nunk, hogy mit szeretnénk. A kerékpáros civil 
szervezetek folyamatosan figyelemmel kísérik, és 
tanácsaikkal segítik a pályázatok körül folyó mun-
kát. Pécsett eddig a Pécsi Túrakerékpáros Klub és a 

Kritikus Tömeg mozgalom tagjai véleményezték a 
terveket. 
 A hatékonyabb munka, a döntés-hozókkal való 
sikeres együttműködés érdekében Pécsett is létrejön 
a Magyar Kerékpárosklub pécsi csoportja. Ahhoz, 
hogy sikeresen képviseljük a térség bicikliseinek 
érdekeit, klubtagok jelentkezését várjuk! Tegye 
hozzá mindenki a tudását és igényeit a baranyai 
kerékpárbarát közlekedés kialakításához! 

 
Egy szóval: gyertek minél többen kerekezni, 
görkorizni, gördeszkázni, babakocsizni, futni, sétál-
ni… a környezetbarát közlekedésért! 

A KRITIKUS TÖMEG felvonulásra 
2007. április 20-án 16:30-tól gyülekezünk 

a Széchenyi téren! 

Részletes információk: 
www.kritikustomegpecs.hu 

 

Az „Én Kulturális Fővárosom” címmel írt ki ötletpályázatot az „Európa Kulturális Fővárosa – 
Pécs, 2010” program jegyében magánszemélyek, civil közösségek, szakmai csoportok és a gazdaság sze-
replői számára a város közterületeinek, épített környezetének fejlesztésére Pécs város Önkormányzata. A 
kezdeményezés nem várt sikerrel zárult: a 362 érvényes beadott pályázat rekordnak számít, ezek közül 
a rendezők 65 pályamunkát díjaztak.    www.pecs2010.hu 

Több dolgozat foglalkozott a pécsi kerékpáros közlekedéssel, ezek közül a Belvárosi Szomszéd-
sági Közösség, Lévai Gábor – Sárszegi Attila (a „Kritikus Tömeg” szervezői csapatából) és a Pécsi Túra-
kerékpáros Klub két pályamunkája is a díjazottak közé került.  

Kéthavonta megjelenő ingyenes kerékpáros-környezetvédelmi folyóirat 

KERÉKVÁROS 
Megjelenik Pécs M. J. Város Önkormányzata támogatásával 

   www.pecsikornyezet.hu              http://ptkk.baranya.com 

http://ptkk.baranya.com
www.pecs2010.hu
www.pecsikornyezet.hu
www.kritikustomegpecs.hu
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Pokolbéli felhők  
      a „Pokolbéli víg napjaim” szerzőjének 
gondolatai - 1963 
 
      … a Parlament irányában haladtunk, sötétszürke, 
fenyegető szmog felhője alatt. Olyan alacsonyan 
lebegett, vagy talán inkább állt fölöttünk, hogy a Big 
Ben tornyának teteje sem látszott. A Parlament 
épületéből liberális képviselő jött felénk. Véletlenül 
ismertem; a liberálisok kiváló, magyarbarát vezetője, 
Jo Grimond mutatott be néki. Megálltunk, üdvözöltük 
egymást. 
- Rosszkedvű ma a város - jelentette ki könnyű sóhajjal. 
- Én sem vagyok jókedvű - mondtam, felfelé mutattam, 
a szennyes felhők felé. 
- Ne izgassa magát - szólt nyugtatóan. - A szél elviszi. 
Hova viszi? - kérdeztem magamtól, ahogy ott álltunk és 
mosolyogtunk egymásra. Franciaországba? Dániába? 
Norvégiába? Vagy netán elviszi a Földről? Ekkor 
Andris, szorosan mellettem megszólalt: 
- Nem ezt viszi el a szél, hanem ez visz el bennünket. 
A képviselő megmosolyogta a nyolcéves gyermek 
szamárságát, köszönt, és továbbsietett. Én kábultan, 
részeg szédültséggel haladtam fiam mellett, aki hirtelen 
eszembe juttatta a dolgok lényegét. Hogy olyan 
társadalomban élünk, mely diadalmas iparával és 
közlekedésével megfojtja önmagát, az egész 
emberiséget és a Föld állat és növényvilágát. Segítség 
pedig el sem képzelhető, miután társadalmunk legfőbb 
célja az iparosodás és a gazdagodás, vagyis éppen az, 
ami tönkretesz bennünket. 
 

 
 

Nem állítom, hogy a múltban bizonyos mértékig nem 
gondoltam erre, vagy hogy legalább a kétség nem 
fogott volna el. Amikor 1953-ban Recskről 
szabadultam, másnap ismeretlen személy egy csokor 
halványpiros rózsát helyezett ajtóm elé, azokat a 
rózsákat, melyekből a bolgárok a rózsaparfümöt 
készítik. Nem volt illatuk. Először azt hittem, 
elvesztettem szaglási érzékemet, de eszembe jutott, 
hogy éppen az fejlődött ki, hiszen Recsken megéreztem 
az erdőben, tőlem 50-100 méterre közeledő őrök 
emberszagát -, ha ugyan „az ember" szót velük 
kapcsolatban használnom szabad. Rövidesen ész-
revettem, hogy a Városligetben, ahol fiatal koromban 
naponta játszottam vagy jártam, kifogytak a bogarak és  

 
nagy éjjeli lepkék sincsenek többé, melyek háború előtt 
szinte minden éjszaka berepültek a kivilágított 
szobákba. Régi fényképeken csak úgy, mint emlékeze-
temben, a fák tömör, sötétzöld foltoknak tűntek. 
Ezúttal a legtöbben átlátszott az ég vagy a napfény; 
sokkal kevesebb levél nőtt rajtuk. Az első világháború 
idején nagyapám minden évben levitt a befagyott 
Dunához. Kijelölt ösvényelven gyalogosok haladtak át 
a jégen egyik partról a másikra, mindenek előtt azért, 
hogy megtakarítsák a hídpénzt. 1946 után a Duna, a 
benne áramló ipari hulladék miatt, nem fagyott be 
többé. A dunántúli apróbb vizekből és patakokból, 
alighanem ugyanezért, kihaltak a rákok. Mindezt 
kevesen vették észre, és ha igen, nem tulajdonítottak 
néki nagy jelentőséget. Magam sem voltam biztos, 
hogy múló jelenséget vagy a pusztulás tragikus 
folyamatát észlelem-e, és ha igen, úgy mikorra válik 
veszedelmessé.  
 

 
… 
Abban a hét évben, mióta nyugatra kerültem, az 
iszonyú légszennyeződés mellett és annak pusztításán 
kívül a szellemi dekadencia jeleit is láttam kisebb 
mértékben. A Notre Dame és a Louvre jóval fekete-
piszkosabbnak tűnt, mint ahogyan emlékeztem, de 
lehetséges, hogy képzelődés volt. A Szent Márk-
templom tetejéről viszont kezemben maradt a 
márványkorlát egy téglanagyságú darabja, amikor 
megfogtam. A nem légtisztításos velencei 
templomokban, úgy vettem észre, kezdtek 
elhalványulni a nevesebb reneszánszkori festmények. 
Hallottam, hogy Marcus Aurelius császár szobra, mely 
1800 éve áll csorbítatlanul a Capitolium tetején, gyors 
pusztulásnak indult az utolsó esztendők óriási módon 
növekvő légszennyezése miatt.  
 

Faludy György: Pokolbéli víg napjaim után 
 293-294. old. 
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Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub 
 

Adószám:  18307728-1-02 
 

http://ptkk.baranya.com 

És most vedd elő a 
naptárad…! 

 
Programajánló a 2007-es szezonra 

 
 

A Pécsi Túrakerékpáros Klub 2007. 
évi kiemelt rendezvényei:  

 

 Március 23. 18 óra, CR Nagy Lajos 
Gimnázium: Évadnyitó kerékpárest.  

 

 Március 24. A szezon első kerékpártúrája.  
 

 Május 28. Pünkösdi Kerékpáros Találkozó a 
Pécsváradi Várban, déli 12 órakor.  

 

 Június 2. „2x100 km Baranyában” kerékpáros 
teljesítménytúra 100, és 200 km-es távon. 
Rajt: Pécs, Széchenyi tér, 7-9 óra között.  

 

 Szeptember 10-14. „SULIBA? BRINGÁ-
VAL!” - iskolák közötti verseny  

 

 November 17. Skóciai Szent Margit 
Emléktúra (gyalogos) találkozó: 10 órakor, 
Mecseknádasdon, a rk. Plébániatemplom előtt. 

 

Ezen kívül egész évben folyamatos hétvégi 
túraprogrammal állunk a város és régió lakosságának 
szolgálatára, melyet a Kerékváros hasábjain és 
honlapunkon teszünk közzé.  http://ptkk.baranya.com 
 
 

 
 

                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melitta SE  - szabadidősport 
 
„GYŰJTSD A KILOMÉTERT” 

PONTSZERZŐ AKCIÓ - 2007. 
 

Gyalogtúrák:    márc. 3., ápr. 7., máj 13., júni. 9.,  
             nov. 10., dec. 8. 

Kerékpáros telj.túrák:  márc. 31. máj 27., okt. 7. 
 

További részletek: www.melittase.hu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Évadnyitó kerékpárest 
2007. III. 23. 

pénteken 18 órai kezdettel a CR Nagy Lajos 
Gimnáziuma Nyolczas Ipoly termében: 

 
 

 Bemutatkozik a Magyar Kerékpárklub 
- László János, a MK elnöke 

 

 „Kína, a biciklisták országa”  
- Dr. Papp Tivadar élménybeszámolója

 

 Invitáló, 2007. évi túraterveink  
- a PTKK túravezetőinek   

elővezetésében 

Minden érdeklődőt 
              szeretettel vár a  
 

 

Adóbefizetésed  1%-val   Ön / Te is  támogathatod az idén hatodik éve
megrendezésre kerülő, a vajdasági   magyar fiatalokat  rendszeresen
összefogó kerékpártúra      a „Tour de Délvidék”
szervezőit!        www.delvidek.net
 Szervezet neve: Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezete       www.dmisz.net

 adószáma: 18466302-1-06  

 
1%

„Kritikus Tömeg” kerékpáros 
felvonulások 2007-ben: 

 

- április 20-én, a Föld Napja alkalmából 
 

- szeptember 21-én, az Autómentes Napon 
 

Rendezők: „Lehet Más a Világ”, ZÖFI-Pécs 
www.kritikustomegpecs.hu 

„Tour de Pécs” kerékpárversenyek: 
 

2007. márc. 18. , ápr. 7., május 5., 20.,  
júni. 10., 19.,  27. júli. 8. aug. 19. szept. 9., 23. 

www.mksz.com 

http://ptkk.baranya.com
http://ptkk.baranya.com
www.melittase.hu
www.kritikustomegpecs.hu
www.mksz.hu
www.delvidek.net
www.dmisz.net
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PROGRAM AJÁNLAT 
 

III. 11. Vasárnap gyalogtúra: „Abaligettől Bükkösdig 
egy kis kerülővel” Abaliget v.á. – Nagymáté – Kisibafa – 
Korpád – Bükkösd Táv: 26 km. Találkozó: Pécs, v.áll. 
pénztárcsarnok 6.50-kor, túravezető: Keményfi Balázs  
 

III. 23. ”Kerékpáros szezonnyitó est"  
CR Nagy Lajos Gimn. 18 óra, részletek a 3. oldalon! 
 

A kerékpáros szezon kezdete: 
III. 24. „Alapozó túra” Pécs – Pellérd – Görcsöny –
Téseny – Kisasszonyfa – Magyartelek – Királyegyháza – 
Szentlőrinc – Bicsérd – Zók – Aranyosgadány – Pellérd – 
Pécs Táv: 71 km. (Rövidítési lehetőség: Szentlőrincről 
vonattal Pécs, 42 km) Találkozó: Pécs, Mecsek Áruház, 
9.00 óra. Túravezető: Keményfi Balázs 
 

III. 31. „Melitta Gyűjtsd a kilométert” – Radler kupa  
kerékpártúra Rendező: Melitta SE, Herke Szabolcs 
72/214-570     további részletek: www.melittase.hu 

   

IV. 14.  „Könnyű túra a Malomvölgyi-tóhoz, a Cam-
ping Club nyílt napjára” - Kezdő kerékpárosoknak is 
ajánljuk!  Pécs – Kozármisleny (Apácák temploma) – 
Pécsudvard – Malomvölgyi-tó (Kemping Klub nyílt napjának 
megtekintése). Hazatérés egyénileg. Táv: 21 km. Találkozó: 
Pécs, 48-as tér, 9.00 óra. Túravezető: Dr. Novotny Iván. 
 

IV. 20. ”Kritikus Tömeg” kerékpáros felvonulás a Föld 
Napja alkalmából, részletek a címoldalon!  
Rendezők: LMV, ZÖFI, info: www.kritikustomegpecs.hu 
IV. 28. „Fekete István tanösvény Nagymátén” 
Pécs, Mecsek Áruház – Cserkút – Kővágószőlős – Petőcpuszta – 
Hetvehely – Nagymáté – Hetvehely – Abaliget –Remete rét – 
Pécs. Táv: 83km + gyalog a tanösvény bejárása. (Rövidítési 
lehetőség egyénileg: Hetvehelytől Pécsig vonattal) Találkozó: 
Pécs, Mecsek Áruház, 9.00 óra. T.vez: Eperjesi József 
 

A Pécsi Túrakerékpáros Klub túráin részt vehet bárki, aki 
túrázásra alkalmas biciklivel és némi erőnléttel rendelke-
zik. A túrákon csak a KRESZ-t betartva, világítással ren-
delkező bringával lehet részt venni! Bukósisak használata 
nem kötelező, de ajánlott.  
Információ a túrákról: 20/33-25-000  
Emil: kemenyfi@freemail.hu     http://ptkk.baranya.com 
 

„Tour de Pécs 2007” országúti kerékpárvesenyek:  
III.18. és IV.7.  Rendező: Sportlét. Ig. Szabadidősp., 
Melitta SE Herke Szabolcs 72/214-570  www.mksz.com 
 

Kerékváros 
A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub lapja  

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

Szerkesztő: Arató Csongor 
A Szerkesztőség postacíme: 7624 Pécs, Ferencesek u. 20. 

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

A Szerkesztőség címére eljuttatott, felbélyegzett válaszboríték-
kal postázzuk!  Az újság ingyenes. Megjelenik 2000 pld-ban. 

Az újság letölthető a klub honlapjáról is: 

http://ptkk.baranya.com 
 

HÍREK 
 

- 14 ezer szabadon használható kerékpár áll a párizsiak 
rendelkezésére a tervek szerint hamarosan ezerötszáz 
utcai tároló helyen. Franciaországban két városban - 
Lyonban és Rennesben - már két éve sikeresen működik a 
kerékpár-bérleti rendszer. Ha a február közepén tartandó 
fővárosi közgyűlés is jóváhagyja, július közepétől 14 ezer 
bárki által használható kerékpár színesíti Párizs utcáit, s 
év végére akár 20 ezernél is több. A kerékpárokat automa-
ta tárolókban helyezik el, ahol bárki számára hozzáférhe-
tőek lesznek és az állomások bármelyikén le lehet adni 
használat után. Az első fél óra használat ingyenes lesz, 
ezen felül napi 1 Euro a bérleti díj. A rendszeres kerékpár-
használók éves bérletet válthatnak 29 euróért. A francia 
főváros közlekedési gyakorlatát és a környezet védelmét 
már az is pozitívan befolyásolná, ha a párizsiak 10-20 
százaléka használná rendszeresen a közlekedés ezen kör-
nyezetkímélő alternatíváját. 

  www.mozgasvilag.hu 
 

- A 2007. évet a „szelid turizmus” (azaz nem motorizált, 
nem környezetkárosító turizmus) évének nyilvánították. 
Ennek jegyében a március 9-11. között, a vásárközpont-
ban megrendezésre kerülő Pécsi Utazás  
Kiállításon saját standja lesz a  
Pécsi Túrakerékpáros Klubnak.  
Látogassátok meg! 
 
 
 
 
 
 
 

Kincsvadászat  
a Kelet - Mecsekben!  

Fedezzük fel, ismerjük meg a körülöttünk lévő világot! 
  

Családi kerékpártúrák szervezése, túravezetéssel, ebéddel 
Családi barangolás AZ erdőben, bográcsos ebéddel 
Csillag – megfigyelések – AZ éj leple alatt 
Kézműves foglalkozások szülőknek és gyerekeknek  
Kerékpárkölcsönzés (1000 forint/nap) 
  

Információ: Vass Adrienn 7694 Hosszúhetény, Berki 
Fülöp u. 12. E-mail: adrienn@helian.hu  
Telefon: 72/490-108 Mobil: 30/526-9494 
 

Villámpostás  
Pécsi kerékpáros futárszolgálat 

www.villampostas.hu 
 

 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 
 

Ingyenes lapunk megtalálható a pécsi kerékpárszaküzletekben, a 
belvárosi könyvesboltokban és könyvtárakban, a Kiméra Antik-
váriumban, az Akvárium-Terráriumban és a B. Megyei Véradó 
Állomáson. De aki az otthonában szeretné rendszeresen kézhez 
kapni, erre is van lehetőség: a Szerkesztőség címére eljuttatott, 
felbélyegzett válaszborítékkal (normál méretű boríték, bélyeg: 
62 Ft) postázzuk!   

http://ptkk.baranya.com
http://ptkk.baranya.com
www.melittase.hu
www.mozgasvilag.hu
www.kritikustomegpecs.hu
www.villampostas.hu

