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Egyre gyakoribbak itt Érden a 
kisebb-nagyobb kerékpáros ese-
ményeink, de korántsem biztos, 
hogy mindenki ismeri ezeket a 
lehetőségeket. Érdemes megis-
merkedi ezekkel a kezdeménye-
zésekkel, akciókkal.

A „GyereKerekezz” tavalyi 
kezdeményezés: minden hónap 
első szombat délelőttjén az 
ága-bogások a legkisebbekkel 
gyakorolnak, a „szelídbicaj”-
okkal, a kicsi futóbringák-
kal. Természetesen jönnek a 
nagyobb tesók is, és oly ügye-
sen tanítja egymást az aprónép, 
hogy öröm nézni! A városi gye-
reknapon a Földrajzi Múzeum 
kertjében csaknem száz gyer-
kőc örömködött egymást váltva, 
a szüleik féltő figyelme mellett.

A Magyar Kerékpárosklub 
„BAM!”, azaz Bringázz mun-
kába akciójában részt vett 

néhány helyi iskolai és céges 
csapat. A cégek közötti orszá-
gos versenyt egy százhalombat-
tai illetőségû, az érdi Harbor 
Parkban telephellyel rendelkező 
cég nyerte. Ezt ugyan ki gondol-
ta volna?

A „Breggeli” is érdi kezdemé-
nyezés, ez a BAM! bringásreg-
geli érdi változata. Előre meg-
hirdetetten egy adott hétköznap 
reggeli órájában a bringával 
érkezők kakaós csigát kapnak 
ajándékba a kerékpáros önkén-
tesektől. Ezt Érden minden 
hónapban megtartjuk.

A Pik-túra, a kerékpáros és 
gyalogos, rajzolós és festős túra 
az alkotó kedvûeknek való. 
Szabó Szikla Szilárd érdi grafi-
kus a motorja, s várja szeretettel 
az érdeklődőket.

Tárnok, Sóskút és Pusztazá-
mor összefogásával a környék 

legkedvesebb kerékpáros össze-
jövetele jött létre 3f2k, azaz 
három falu két keréken néven, 
évekkel ezelőtt. Idén május 
végén is hogy, hogy nem, mind-
egyik falu első embere rászánta 
az időt, és együtt szomszédolt 
a falunéppel, s megfontolt tem-
póban kerekezve beszélgetnek, 
cseppet sem kapkodva mutat-
tak jó példát.

Így nyár derekán a szabad-
ságot kerékpárral tervezi a 
családok nem elhanyagolható 
része, ez a bringás turizmus 
ideje országszerte. Van, aki 
nem gondolt még arra, milyen 
lehet körbetekerni a Balatont 
vagy a Tisza-tavunkat, netán a 
Fertőt? A Duna gátján a nagy-
tétényi határtól a Termál szál-
lónál, az ófalusi pincesor mel-
lett halad Százhalombatta felé 
az EuroVelo 6 szakaszunk, az 
Európát átszelő nevezetes dunai 
kerékpárút. Vajon mikor sikerül 
az északabbra fekvő szakasszal 
összekötése a XXII. kerületiek-
nek, s teljesítheti-e végre valódi 
turisztikai célját, s indulhat meg 
rajta a kerékpárosok áramlása? 

Néhány éve elkészült és elfo-
gadásra került Érdi Kerékpáros 
Koncepció, ám a megvalósítása a 
konkrét javaslatok ellenére nem-
igen haladt, kisebb és nagyobb 
akadályok sorába ütközött. Az 
új városközpont bringatámaszai 
azonban végre olyanok, hogy 
alapvetően megfelelnek e kon-
cepció ajánlásainak. Sajnos van 

kevésbé örömteli példa is; az 
uniós támogatással felújított 
Rendelőintézet külső kerítésénél 
elkészült tároló se nem kerék-
pár-, se nem kerékpárosbarát, 
még köszönőviszonyban sincs 
az elfogadott koncepcióval. 
A gyenge használhatóság cse-
kély használatot és nem cse-
kély bosszúságot okoz, kár érte. 
Természetesen van javaslatunk a 
javításra, kreatívan, konstruktí-
van és együttmûködőn segítünk, 
csak legyen rá fogadókészség.

A helyi kerékpáros közle-
kedésünk fejlesztése szak-
mai átgondolása terén Iványi 
Dániel, a Sólyom Team kerék-
páros egyesület tagja alkotott 
újat: „A kerékpáros közleke-
dés lehetőségeinek fejleszté-
se az érdi csatornaberuházás 
kapcsán” címmel írta s védte 
meg diplomamunkáját a 
BME Közlekedésmérnöki Karán. 
Munkájához a városvezetés ille-
tékeseitől komoly segítséget 
kapott. A mû szakmai jellege és 
több mint nyolcvanoldalas ter-
jedelme miatt nem épp könnyû 
olvasmány, de elsősorban 
szemléletformáló és gazdasági 
vonatkozásai miatt figyelemre 
méltó. Egyetemi elbírálói sze-
rint egyértelmûen, hiszen jeles 
értékeléssel díjazták.

A kerékpáros sport és turiz-
mus növekedő népszerûsége 
mellett a hétköznapi közleke-
désben is egyre jobban teret 
nyer a kerékpár mint alternatív 
közlekedési mód – nem két-
séges, sokfelé. Érd és környé-
ke azonban hegyes, dombos 
– ésszerû, reális itt a kerékpáros 
közlekedés széleskörû elterje-
dése? Érdemes ezen dolgoz-
ni, erőforrást áldozni rá? Akik 
érdemben foglalkoztak ezzel, 
netán bátran tapasztalatot sze-
reztek, azokban másképp merül 
fel a kérdés. Sok az előnye, 
kevés a hátránya, gazdaságos 
és elsősorban csak a kényelem-
szeretet az akadálya. Miért ne 
lehetne előnyben részesíteni? 
A szabadság élménye jár vele, 
hadd terjedjen!

Városunkban kerékpáros 
különlegességek is akadnak ám, 
érdemes figyelni: volt már rik-
sás esküvő, oldtimer bringákat 
újít fel egy kedves fiatalember, 
különleges egyedi építésû fek-
vőbringát készített egyetemista-
ként egy fiatal gépészmérnök! 

Végül hadd hívjam fel a figyel-
met a környékünkbeli, csaknem 
tíz bringaboltra és szervizre a 
bringások mondásával: vedd 
meg helyben!

Jó hátszelet!
Süle Zsolt

Magyar Kerékpárosklub 
Érd és Környéke területi 

szervezet

Kerékpárral Érden és környékén 2011-ben

GyereKerekezztõl a Pik-túráig
Mi jut eszébe nyáron egy érdinek, ha a kerékpározás szóba kerül? Az Érd Körbe? 
Joggal, mert alig hiszem, hogy van érdi, aki ne tartaná számon, hiszen igazi közös-
ségi esemény, tavasszal és õsszel, s terjed a jó híre, egyre messzebbrõl érkeznek 
résztvevõk. Ám akár kerékpározik, akár nem az érdi vonzáskörzet polgára, nehéz 
nem észrevennie: nem csak évente kétszer láthat bringásokat, úton-útfélen egyre 
többen, egyre gyakrabban kerékpároznak. 

A Pik-túra, a kerékpáros és gyalogos, rajzolós és festõs túra – ezúttal montázson bemutatva

Startra készen az ötvenméteres táv pilótái

Ilyen is volt: riksás esküvõ

3f2k, azaz: három falu – Tárnok, Sóskút és Pusztazámor – két keréken

Az Érd Körbe talán a legismertebb megmozdulás

Természetesen a legkisebbek sem maradnak ilyenkor otthon

helyi társadalom


