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TÁJÉKOZTATÓ   

SZEMLÉLETFORMÁLÓ RENDEZVÉNYEK: BRINGÁZZ LÁTHATÓAN!, ONLINE JÁTÉK 3 

KORCSOPORTBAN, BRINGÁZZ LÁTHATÓAN ÉS BIZTONSÁGGAL TÉLEN! 

 
 
 
Kiegészítő szemléletformáló programokkal folytatódott a beruházások megvalósítása után egy 

évvel 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 őszén és telén „Bringázz láthatóan!” címmel valósult meg egy közösségi kampány a településen, 

mely keretében tesztelték, mennyire voltak hatékonyak a szemléletformálási eszközök, továbbá 

mennyire használják a kerékpárutat az emberek. Ezzel egyben azokhoz is eljutottak az információk, 

akik eddig nem vették igénybe, vagy autóval közlekedtek, és ezért érinti őket a kerékpárúttal 

megváltozott forgalmi rend. Egyre többen használják az új 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. december 1. és 14. között közösségi felületen hirdettek játékot a lakosság körében 3 

korcsoportban. Ezek online kitölthető kérdőívek voltak, valamint papír alapon is elérhetővé tették őket a 

Városi Önkormányzat recepcióján. A kérdések a kerékpárúttal és a kerékpáros közlekedéssel voltak 

kapcsolatosak, a helyi igényeket figyelembe véve. A lakosság részvételét ebben értékes díjakkal 

motiválták, hogy minél többen bekapcsolódjanak, és akár utána kedvet kapjanak a kerékpáros 

közlekedésre. A tél közeledtével a láthatóság a legfontosabb probléma, ezért erre külön hangsúlyt 

fektettek, a díjak között további kerékpáros sisakok, kabátok és villogók szerepeltek, ezzel is erősítve, 

erre figyelni kell. 2019. december 13-án a „Bringázz láthatóan!” elnevezésű programban különösen a 

gyerekek figyelmét hívták fel a kerékpárral való látható közlekedésre, mind öltözködés, mind felszerelés 

tekintetében. Ezért számukra egy vetélkedőt tartottak, ahol csapatosan rendőrök irányításával 

mérhették össze tudásukat és a városi lakosságot megszólító versenyhez hasonló díjakat kaptak. 2019. 

december 8-án a helyi legintenzívebb kerékpárosokat tömörítő civil szervezet számára szerveztek túrát, 

ahol a város előtt is demonstrálhatták, hogyan kell szabályosan közlekedni két keréken télen is, 

valamint, hogy ez a közlekedés jó felszereléssel és megfelelő öltözetben télen is kellemes időtöltés. 

 

 

 


