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JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

TÁJÉKOZTATÓ   

SZEMLÉLETFORMÁLÓ RENDEZVÉNYEK: KERÉKPÁRTÚRA, BRINGÁZZ VELÜNK!, BRINGÁZZ 

A MUNKÁBA!, BRINGÁZZAZ  AZ ÓVODÁBA!, BRINGÁZZ AZ ISKOLÁBA! 

 
Szemléletformáló programokkal folytatódott a beruházás megvalósítása után a „Belterületi 

kerékpárút építés Jánossomorján” című TOP-3.1.1.-15-GM1-2016-00015 azonosító számú 

projekt. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból 348 millió forintos 100 %-os 

vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesítette a programot a TOP-3.1.1-15 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázatán. A projekt kedvezményezettje 

Jánossomorja Város Önkormányzata volt.  

2019. május. 6-10. között „Bringázz a munkába!” címmel valósult meg egy közösségi kampány a 

településen. A felhívás Jánossomorja Város Önkormányzatának facebook oldalán került közzétételre 

és a facebookra lehetett feltölteni fotókat a munkahelyre kerékpárral érkezőkről. Cél a kerékpáros 

közlekedés népszerűsítése volt. 2019. május. 7-én rendőrök közreműködésével diákok a közlekedő 

autósokat és kerékpárosokat megállították és ellenőrizték, hogy a kerékpárok rendelkeznek-e a 

szükséges biztonsági felszerelésekkel, továbbá a rövid teszt kérdésekre helyesen válaszolókat  

megajándékozták villogókkal, fényvisszaverőkkel, valamint láthatósági mellénnyel, ill. a járművezetőket 

elakadás jelzővel, Egyre többen használják az új kerékpáros közlekedési útvonalat, mely a projekt 

sikerét jelzi, de szükséges volt tudatosítani az emberekben, hogy sötétben, szürkületben és gyakran 

ködben alig lehet észrevenni a fényvisszaverők illetve villogók nélkül közlekedőket. Fontos volt felhívni 

a figyelmet a kerékpáros közlekedés szabályaira, és a megnövekedett forgalomra. 

2019. május. 7-8.-án a „Bringázz az óvodába!” rendezvényen rendőrök ellenőrizték a gyerekek 

kerékpárjait és felhívták a figyelmet a kerékpárok biztonságos felszerelésére, majd foglalkozáson 

ismertették a KRESZ táblákat.  Kerékpáros ügyességi versennyel zárult a rendezvény. 

2019. június. 13.-án a „Bringázz az iskolába!” rendezvényen rendőrök ellenőrizték a diákok kerékpárjait 

és felhívták a figyelmet a kerékpárok biztonságos felszerelésére, majd foglalkozáson ismertették a 

KRESZ táblákat. Kerékpáros ügyességi versennyel zárult a rendezvény. 

 

2019. április. 7-én és 2019. június. 2-án a helyi legintenzívebb kerékpárosokat tömörítő civil szervezet, 

a Jánossomorjai Társaskör Kerékpáros Klubja számára szerveztek „Bringázz velünk!” szlogennel 

kerékpáros túrát, ahol a város előtt is demonstrálhatták, hogyan kell szabályosan közlekedni két 

keréken. Útvonal: Jánossomorja – Féltorony – Albertkázmérpuszta – Várbalog – Jánossomorja. 

 

A városon belül több helyen megváltozott a forgalmi rend, ezért tudatosítani kellett a járművel és a 

kerékpárral közlekedőkben a „nyitott kerékpársáv” és a „kerékpáros nyom” útburkolati jelek pontos 

jelentését. A „Biztonsággal két keréken” című kiadványt valamennyi jánossomorjai család és az 

iskolások is megkapták. 


