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Hetedikes kamaszok próbálgat‑
ják a fékezést a gyakorlóautóban. 
A gázpedált a vezető nyomja, 
amikor dudál, a mellette ülő fia‑
tal beletapos a fékbe – de hiába: a 
piros Suzuki elüti a szivacsbabát, 
ami métereket repül. Nem csoda: 
a gyakorlattal azt szemléltetik az 
oktatók: ha féktávolságon belül 
egy gyerek az autó elé szalad, 
az nem tud úgy megállni, hogy 
megússzák a balesetet. 

Akik már sorra kerültek, cso‑
portokba verődve nevetgélnek, 
és magától értetődően mesélik: 
vezettek már autót. A részleteket 

firtató kérdésre azért hozzáte‑
szik: szülői felügyelettel.

Bringázni viszont – ahogy 
mondják – ritkán szoktak. 
Egyikük kibúvót keres: most 
hideg van. Elég gyenge érv, 
tekintve, hogy a fiú az esős, tíz 
fok körüli idő ellenére csupán 
egy pólót visel. Szóvá teszem, 
korrigál: „nyáron gyakrabban 
szoktunk”. Azért akad olyan is, 
aki volt már biciklis táborban, de 
a haverokkal közös bringázás úgy 
látszik, manapság nem „menő” 
a felső tagozatban. Kérdésemre, 
hogy ismerik‑e a KRESZ alapfo‑

galmait, igennel felelnek. Hogy 
honnan ismerik? Alsóban tanítot‑
ták – mondják. Csakhogy más a 
gyakorlatban, azaz egy speciális 
pályán kipróbálni, biztonságosan 
kezelik‑e a kerékpárt, ismerik‑e, 
betartják‑e a gyalogosokra, bicik‑
livel közlekedőkre is érvényes 
– és rendkívül fontos – szabályo‑
kat, illetve a fékezéses gyakorlat 
során átélni, hogy az autó nem 
tud időben megállni, ha egy gye‑
rek féktávolságon belül elé lép. 
Az a programsorozat, amely a 
Magyar Autóklub szervezésében 
zajlik, és a „Biztonságosan közle‑
kedni egy életúton” címet viseli, 
testközelből, saját tapasztalato‑
kon keresztül ismerteti meg a 
gyerekekkel – és az érdeklődő 
felnőttekkel – a gyakori forgalmi 
és veszélyhelyzeteket, a fontos 
közlekedési szabályokat. Idén 
több mint húsz vidéki városba 
látogat el a nagy sárga kamion 
– Érd a második állomás volt. 
A gyerekek biciklin, a felnőttek 
autóval próbálhatták ki ügyessé‑
güket, tudásukat a Tesco előtti 
parkolóban felállított speciális 
pályákon. Délelőtt és kora dél‑
után az iskolásoké volt a terep; 
mint a múlt keddi programnyi‑
tó rendezvényen elhangzott, az 
érdi oktatási intézményekből 
összesen négyszáz felsős, illetve 
gimnazista diákot vontak be a 
programba.

– Először Budapesten, majd 
a megyeszékhelyeken tartottunk 
közlekedésbiztonsági oktatáso‑
kat, később ezt kiterjesztettük 
a nagyvárosokra is. Mindenhol 
nagy örömmel fogadnak minket, 
itt, Érden is rendkívül segítőkész 
volt az önkormányzat – mondta 
lapunknak Pintér József, a Magyar 
Autóklub Közlekedésbiztonsági 

Üzletágának igazgatója, hozzá‑
téve: a fiatalokat illetően főleg a 
tíz‑tizennégy évesekre fókuszál‑
nak, hiszen a gyerekek tízéves 
koruk körül kezdenek kísérő nél‑
kül közlekedni, tizennégy évesen 
pedig igencsak felbátorodnak, 
így szükségük van egy kis „féke‑
zésre”. 

– Tapasztalataink szerint egyre 
többen vannak azok a gyerekek, 
akik nem tudnak kerékpározni, 
másrészt nincsenek tisztában a 
KRESZ‑szel, főleg a friss módo‑
sításokkal. A felnőttek köteles‑
sége, hogy megtanítsák a gye‑
rekeket a helyes közlekedésre. 
A programunkban részt vevő 
diákok kapnak egy oklevelet, 
amelynek hátoldalán megszó‑
lítjuk a szülőket: arra kérjük 
őket, tanítsák meg gyerekeiket 
a kulturált közlekedésre. Ha ez 
a korosztály elsajátítja a szüksé‑
ges ismereteket, később, autóba 
ülve is biztonságosan tud majd 
közlekedni – hangsúlyozta Pintér 
József.

– A felsős diákok meglehetősen 
felelőtlenek, az iskolai közleke‑
désbiztonsági oktatáson általában 
nem figyelnek, pedig ők azok, 
akik már egyedül közlekednek 
az utakon, nemcsak biciklivel, de 
gyakran motorral is, akár enge‑
dély nélkül – osztotta meg velünk 
tapasztalatait Kürti István száza‑
dos, az Érdi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztá‑
lyának vezetője. Kollégáival 
rendszeresen látogatják az érdi 
iskolákat, és osztályfőnöki óra 
keretében tartanak közlekedés‑
rendészeti oktatást a hetedik‑
nyolcadik osztályosoknak. Mint 
Kürti István elmondta: kerékpá‑
ros‑, illetve gyerekbaleset szeren‑
csére nem szokott előfordulni a 

Az Érd Körbe kerékpáros felvonulás. 
Az elnevezése a várost megkerülő 
túrára utal. A már jól megszokott 
teljes táv 30 km, igen változatos 
domborzattal. Gondolva a családok-
ra és a még nem annyira felkészült 
bringásokra, rövidebb távokra is lehet 
nevezni. Egy évben kétszer, először 
tavasszal a Föld napja, majd ősszel az 
autómentes nap alkalmával rendezik 
meg. Találkozó és indulás a város köz-
pontjából, a lehető legváltozatosabb 
közlekedési eszközök találkozásánál, 
érintve a helyi nevezetes helyeket. 
Eltekernek a város központjától a leg-
délibb pontjáig, onnan a legnyuga-
tibb, a legészakibb, és a legkeletibb 
részre is eljutnak, majd visszatérnek 
a centrumba.  

A cél elsősorban a kerékpározás 
népszerűsítése, így hívják fel a figyel-
met a kerékpározás fontosságára, 

előnyeire, szépségeire. Összefüggő 
kerékpáros úthálózat létrehozását 
szorgalmazzák, azért, hogy biztonsá-
gosan eljuthassanak otthonukból az 
iskolákba, különböző intézmények-
be ügyeket intézni, egyszerűen csak 
vásárlás céljából, vagy a vasútállo-
másra. 

Mint minden alkalommal, most is 
azért tekernek, hogy felhívják a város-
lakók és a döntéshozók figyelmét a 
biztonságos kerékpáros közlekedés 
igényeire - no meg persze azért, hogy 
jól érezzék magunkat és elmondhas-
sák, hogy megcsináltuk…

A résztvevők száma eddig a 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006 években 15 
és 50 fő között volt, eddig egy év sem 
maradt ki a kezdetektől! Aztán 2007 
tavaszán 60 fő, őszén 500 fő, 2008 
tavaszán 800 fő fölött volt a kerékpá-
rosok száma. Tavaly 1600 kerékpáros 

vágott neki a távnak, idén 2010 fő 
a cél.

További információ:  
www.erdkorbe.hu

Autó, motor jöhet – a bicikli kevésbé népszerû?

Kamaszok a gyakorlópályán
Négyszáz érdi iskolás vett részt a Magyar Autóklub 
által szervezett közlekedésbiztonsági hét programja-
iban, ahol speciális gyakorlópályán és oktatófilmek 
segítségével fejleszthették közlekedési ismereteiket. A 
cél az, hogy a tíz-tizennégy éves korosztály megtanul-
jon szülõi felügyelet nélkül biztonságosan közlekedni, 
akár gyalog, akár kerékpárral – hiszen így nemcsak a 
baleseteket kerülhetik el, de késõbb motorra, autóba 
ülve is kamatoztathatják most megszerzett tudásukat.

rendőrkapitányság illetékességi 
körzetében. 

– A hat hozzánk tartozó telepü‑
lésen 42 százalékkal tudtuk csök‑
kenteni a balesetek számát azzal, 
hogy kint vagyunk az utakon. 
Tavaly négy halálos kimenetelû 
baleset történt, közülük egy eset‑
ben volt kerékpáros az áldozat 
– ismertette a statisztikákat a szá‑
zados.

Csőzik László alpolgármester 
azt hangsúlyozta: az egyhetes, 
az önkormányzat által is támo‑
gatott program fontos része a 
város kerékpáros stratégiájának, 
amelyet annak érdekében alkot‑
tak meg és fogadtak el, hogy Érd 
– mint kertváros – legyen egyben 
biciklisbarát település is. 

– Ehhez nagyon sok fejlesz‑
tésnek kell megvalósulnia; ezek 
egy része el is kezdődött, ám 
a sikerhez elengedhetetlen az 
is, hogy az emberek gondolko‑
dásmódja megváltozzon, autós, 
gyalogos, kerékpáros tisztában 
legyen azzal, hogyan kell bizton‑
ságosan közlekedni. Ezt szolgálja 
ez a rendezvény is. Ami a kerék‑
párosbarát fejlesztéseket illeti: a 
következő lépés a Felsővölgyi út 
forgalomcsillapítása lesz, illetve 
a Vörösmarty Gimnáziumban 
egy kerékpártároló kiépítése. 
Reméljük, egyre több fiatal ül 

majd biciklire, és ez a program 
hozzájárul ahhoz, hogy a gye‑
rekek elsajátítsák a biztonságos 
közlekedéshez szükséges plusz 
ismereteket – tette hozzá az 
alpolgármester.

– Ez a program arról is szól, 
hogy akár autósok, akár kerékpá‑
rosok, akár gyalogosok vagyunk, 
együtt közlekedünk az úton, és 
oda kell figyelnünk egymásra 
– hangsúlyozta Csengeri Attila, 
a Tekergő Egyesület vezető‑
je, aki közremûködött az Érdi 
Kerékpáros Koncepció megalko‑
tásában is. Tapasztalatai szerint 
vannak ugyan felelőtlen kerék‑
párosok is, mégis, az elmúlt évek 
során történtek pozitív változá‑
sok: a kerekezők megtanulták, 
hogyan kell csoportosan közle‑
kedni, és azt is, milyen mûszaki 
állapotban kell lennie egy bicik‑
linek ahhoz, hogy ne veszélyez‑
tesse sem a vezetője, sem mások 
biztonságát. Ebben része van a 
Tekergők által szervezett Érd 
Körbe biciklis városkerülő túrá‑
nak is, amelyet hagyományosan 
tavasszal és ősszel rendeznek 
meg. 

Legközelebb április 25‑én lesz  
a közös teker(g)és; a biciklisek 
idén is a bevásárlóközpont par‑
kolójából rajtolnak majd.

 Ádám Katalin

A gép „leutánozta” a veszélyhelyzetet
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Szinte mindegyik gyerek elgázolta a szivacsoszlopot

Tekergõk, rekordra készülve

helyi társadalom


