
Soha ne a kanyarban fékezz,  

hanem már jóval előtte!!!

Környezet

Ha bringázol, a környezet  

fellélegzik
MegtaKarítás

a bringa idot és pénzt takarít  

meg nekedeMber 

a bringázás meghosszabbítja  

az életedet

A kerékpározás gazdaságos: ha bringával közlekedsz, 

akkor az átlagos távolságokat figyelembe véve akár 

évi 100 ezer Ft-ot takaríthatsz meg csak az üzem-

anyag árán. A legtöbb városi autós helyváltoztatás 

kis, 5 km alatti távolságú, ennyi idő alatt be sem melegszik a 

motor, a sok rövid út az autó élettartamának sem használ.

A bringa üzemeltetése, fenntartása is összehasonlíthatatlanul 

olcsóbb. Minél nagyobb a forgalomban a bringások részará-

nya, és minél kevesebb a személyautó, annál kevesebb lesz a 

dugó, csökken az útfelület-igény, nő az utak kapacitása.

A pénz mellett időt is lehet megtakarítani: a parkolóhely- 

keresés elmara-

dása, az utak telí-

tettsége miatt, és 

mert kerékpárral 

gyakran rövidebb útvonalon érhető 

el ugyanaz az úti cél (gondoljunk pél-

dául a kerékpárosok számára mind-

két irányban megnyitott egyirányú 

utcákra), a kerékpár „ajtótól ajtóig” 

eljutási ideje a gyakorlatban abszo-

lút versenyképes az autóval. Vegyük 

hozzá: ha bringázol, akkor a napi 

testmozgás sem igényel külön időrá-

fordítást mondjuk egy konditerem-

ben, hanem a közlekedésre szánt idő 

alatt egyben letudod a mozgást is.

Ha kerékpározol, nemcsak magaddal, hanem ember-

társaiddal, és a természeti környezettel is jót teszel!

A közlekedés két legtisztább, leginkább környezettuda-

tos és fenntartható módja a gyaloglás és a kerékpáro-

zás. Nincs károsanyag-kibocsátás, sem szilárd (por), sem gáznemű.

Kevesebb lesz még a parlagfű-allergiás is, h
iszen azt sem önmagá-

ban a pollen okozza, hanem a dízel kipufogógázok porszemcséire 

tapadó pollen. Nemcsak a levegőbe jutó méreg mennyisége, ha-

nem a zajterhelés is csökken, hiszen a kerékpár szin
te hangtalan.

Városi környezetben a legnagyobb kincs a terület: ezért fontos, 

hogy egy autó parkolóhe-

lyén akár 8 bringa is elfér. 

Minél többen járnak autó 

helyett bringázni, annál több 

zöldfelületnek, játszótérnek 

juthat hely a városban. Bringázva új arcáról ismered 

meg a várost, élhetőbbnek, barátságosabbnak fo-

god találni, mint az autóból. Az, hogy a kerékpározás 

a városkép látványos elemeként emberközelibbé 

teszi a várost, nem csupán az ott élők, hanem az 

odalátogatók komfortérzetét is növeli.

A vásárolni is kerékpárral járók lakóhelyükhöz közel 

vásárolnak – ez élettel tölti meg 

a városrészeket és a belvárost.  

A kevesebb autó miatt javul az 

életminőség a városban.

Mondják, hogy a kerékpár a XXI. század penicillinje – 

mellékhatások nélkül. Lágy, barátságos eszköz egészsé-

ged megőrzésére.

Ha kerékpározol

•  tovább élsz, hosszabb ideig leszel egészséges,

•  teszel a civilizációs betegségek, a túlsúly, a keringési 

problémák, a cukorbetegség ellen,

•  kiegyensúlyozottabb, fittebb, edzettebb leszel, javul az 

állóképességed.

Kerékpározni más, szabadabb életérzés, ezért vidámab-

ban telik még a közlekedésre fordított időd is. A kerékpá-

rozás élménnyé teszi a helyváltoztatást!

A több kerékpár nagyobb biztonságot jelent!

A kerékpáros kevésbé veszélyes más közlekedőkre, mint 

az autók, ezért minél nagyobb egy város közlekedésében 

a kerékpár részaránya, annál kevesebben halnak meg, vagy 

szenvednek súlyos sérülést közlekedési balesetekben.

Maguk a kerékpárosok is nagyobb biztonságban vannak, ha 

többen tekernek: ilyenkor az autóval közlekedők is megszokják 

a forgalomban résztvevő kerékpárosokat, számítanak, 

figyelnek rájuk.



Készítette: a Kerékpáros Miskolc Egyesület  

Összeállította: Kunhalmi Zoltán, Vascsák Roland.

a kiadvány a nemzeti együttműködési alap  

támogatásával valósult meg.
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Hogyan találsz meg minket?

Ahol elérhetsz bennünket:

+36 30 951 6717 | +36 70 421 9786

info@kerekparosmiskolc.net

www.kerekparosmiskolc.net/uzenet

KM
E-

20
13

/0
2

www.facebook.com/groups/kerekparosmiskolc

www.kerekparosmiskolc.net

Miért jobb 

bringával?
Egész nap

Igen, a bringa nagyon alkalmas sportolásra,  

túrázásra. De nem csupán erre!

Válaszd a bringát napi közlekedésedhez

• akár munkába indulsz,

• akár suliba, vagy az egyetemre,

• akár gyerkőceidet viszed oviba, suliba,

• de mehetsz vele bevásárolni,

• sőt, moziba, barátokhoz is!

A fejlett európai városok között nem ritka, ahol a kerékpár adja az összes 

közlekedés 25-30%-át, néhol még többet is.

A kerékpározás világszerte terjed, különösen a fiatalok körében.

Egész évben

Aki bringázni kezd, általában úgy gondolja, hogy ez tipiku-

san egyévszakos, nyári tevékenység. Mégis, az évek során 

szinte mindenki elkezdi kiterjeszteni saját kerékpáros sze-

zonját, először három évszakra, áprilistól október végéig, 

aztán egy idő után négyévszakos bringássá válik. Tapasz-

talattal, a téli körülményekhez való alkalmazkodással Mis-

kolcon is egyre általánosabbá válik a téli bringázás. 

Tanácsainkat honlapunkon olvashatod:  

kerekparosmiskolc.net/bringa-es-bringas/tanacsok-a-telre

teKerni trendi

CsatlaKozz!!!

Ismerd meg a Kerékpáros Miskolc Egyesületet!

Kik vagyunk?

A Kerékpáros Miskolc Egyesületet 2011-ben alapítottuk. A fő szempont a brin-

gázás szeretete, a városban a kerékpáros közlekedés érdekeinek, szempontja-

inak megjelenítése.

eredményeink: az Andor, Görögszőlő, Szarkahegy utcákat legálisan használ-

hatják a bringások mindkét irányban. Több más egyirányú utca kétirányú ke-

rékpározhatósága is lehetővé vált, és elértük, hogy a buszsávokban is lehessen 

kerékpárral haladni. 2012-ben megalakult a Miskolci Kerékpáros Kerekasztal. 

Szervezzük a Critical Mass Miskolc felvonulásokat, 2012-ben közreműködtünk 

az FehérkőlápaHillClimb verseny rendezésében. Ha alaposabban meg szeret-

nél minket ismerni, nézz szét honlapunkon: www.kerekparosmiskolc.net. 

mi a célunk?

Fő célunk, hogy Miskolc kerékpáros-barát várossá váljék, ahol az 

úthálózat nem akadály a kerékpárosok életében, hanem a gyors 

és biztonságos eljutás eszköze.

hogyan segíthetsz?

Ha Neked is fontos, hogy Miskolc a kerékpárosok paradi-

csoma legyen, csatlakozz hozzánk, hiszen együtt többet  

érhetünk el – keress minket bátran! 


