
PROGRAMLEÍRÁS

Kerékpáros családi élménytúra 
a kiépült kerékpárút

2019.05.30. 10:30

„Körösladány településrészének kerékpárosbarát úthálózati fejlesztése, a 
Dévaványai úti ipartelep megközelítésével

 

Az új kerékpárút szakasz megismertetése, az azon való helyes közlekedés bemutatása és a kerékpáros 
közlekedéshez kapcsolódó gyakorlati és elméleti ismeretek átadása céljából családi kerékpáros élménytúra 
kerül megrendezésre az elkészül és a forgalomnak áta

Az élménytúra a megépített új kerékpárút teljes szakaszán kerül megrendezésre a Szabadtéri Színpad és a 
47-es út közötti bevezető betonúttól való indulással a Dévaványai úti végpontig.

A Kerékpáros családi élménytúra hivatalos 

A túrát elindítja Baran Ádám, aKörösök Natúrpark Nonprofit Kft. 

A túraprogramhoz kapcsolódik a lent felsorolt 6 pontban 
teljesítését pontgyűjtő füzetben igazolják a programpontokon közreműködő animátorok. A legtöbb pontot 
gyűjtött túrázók tárgyjutalmakban részesülnek.

Négy programpont a Szabadtéri Színpad és a 47
(részeg szemüveges feladatok, kerékpáros szlalompálya, lassúsági verseny és 
program (Rendőri karjelzések ismerete teszt és A kerékpárút balesetveszélyes pontjain való 
áthaladás)helyszíne a régi kerékpárút

A résztvevők térképet kapnak, melyen a programpontok és az útvonal bejelölésre kerül.

 

Programpontok: 

 

1. Részeg szemüveges feladatok
A részegszemüveg egy olyan szemüveg, mellyel szemléltethető, miként látnak az ittas 
segítségével meggyőző módon lehet bizonyítani, hogy alkoholos befo
hisz az ital nagymértékben megzavarja az érzékelést. A bemutató alatt a szemüveget feltevő 
józan — emberek megtapasztalhatják 
részegeknek. 
A ponton a szemüveg segítségével szimuláljuk az ittas állapotot, amivel felhívjuk a résztvevők figyelmét 
arra, hogy ittas állapotban nemcsak tilos, hanem fokozottan veszélyes is a ve

 
2. Kerékpáros szlalompálya 

A feladat egy 25 méteres, bólyákból felé
koncepció szerint. 
A ponton való teljesítés visszajelzést ad a kerékpárosoknak, hogy mennyire jó a kerékpárkezelési 
képességük, mennyire közlekednek magabiztosan vagy bizonytalanul. Az animátorok a pálya utána  
közlekedő figyelmét felhívják az esetleges problémás kerékpárkez
technikákra, valamint igény esetén tanácsokat adnak kerékpárkezelés tekintetében.
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Az új kerékpárút szakasz megismertetése, az azon való helyes közlekedés bemutatása és a kerékpáros 
közlekedéshez kapcsolódó gyakorlati és elméleti ismeretek átadása céljából családi kerékpáros élménytúra 
kerül megrendezésre az elkészül és a forgalomnak átadott kerékpárúton. 

Az élménytúra a megépített új kerékpárút teljes szakaszán kerül megrendezésre a Szabadtéri Színpad és a 
es út közötti bevezető betonúttól való indulással a Dévaványai úti végpontig. 

A Kerékpáros családi élménytúra hivatalos indítása10.30 órakor lesz.  

Körösök Natúrpark Nonprofit Kft. vezetője. 

A túraprogramhoz kapcsolódik a lent felsorolt 6 pontban meghatározott ügyességi feladatsor.
teljesítését pontgyűjtő füzetben igazolják a programpontokon közreműködő animátorok. A legtöbb pontot 
gyűjtött túrázók tárgyjutalmakban részesülnek. 

Négy programpont a Szabadtéri Színpad és a 47-es út közötti bevezető betonúton kerül megrendezésre 
észeg szemüveges feladatok, kerékpáros szlalompálya, lassúsági verseny és KRESZ

Rendőri karjelzések ismerete teszt és A kerékpárút balesetveszélyes pontjain való 
a régi kerékpárút szakaszán való átkelőhely a 47-es úton az új kerékpárútra

A résztvevők térképet kapnak, melyen a programpontok és az útvonal bejelölésre kerül.

es feladatok 
lyan szemüveg, mellyel szemléltethető, miként látnak az ittas 

segítségével meggyőző módon lehet bizonyítani, hogy alkoholos befolyás alatt veszélyes a járművezetés
hisz az ital nagymértékben megzavarja az érzékelést. A bemutató alatt a szemüveget feltevő 

emberek megtapasztalhatják milyen érzés olyan bizonytalanul mozogni, tántorogni, mint a 

A ponton a szemüveg segítségével szimuláljuk az ittas állapotot, amivel felhívjuk a résztvevők figyelmét 
arra, hogy ittas állapotban nemcsak tilos, hanem fokozottan veszélyes is a vezetés, közlekedés.

A feladat egy 25 méteres, bólyákból felépített szlalompálya megtétele az animátorok által meghatározott 

A ponton való teljesítés visszajelzést ad a kerékpárosoknak, hogy mennyire jó a kerékpárkezelési 
képességük, mennyire közlekednek magabiztosan vagy bizonytalanul. Az animátorok a pálya utána  
közlekedő figyelmét felhívják az esetleges problémás kerékpárkezelésre, a javítani való mozgásokra, 
technikákra, valamint igény esetén tanácsokat adnak kerékpárkezelés tekintetében.

településrészének kerékpárosbarát úthálózati fejlesztése, a 
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Az új kerékpárút szakasz megismertetése, az azon való helyes közlekedés bemutatása és a kerékpáros 
közlekedéshez kapcsolódó gyakorlati és elméleti ismeretek átadása céljából családi kerékpáros élménytúra 

Az élménytúra a megépített új kerékpárút teljes szakaszán kerül megrendezésre a Szabadtéri Színpad és a 

meghatározott ügyességi feladatsor. Ezek 
teljesítését pontgyűjtő füzetben igazolják a programpontokon közreműködő animátorok. A legtöbb pontot 

es út közötti bevezető betonúton kerül megrendezésre 
KRESZ Teszt). A maradék két 

Rendőri karjelzések ismerete teszt és A kerékpárút balesetveszélyes pontjain való 
az új kerékpárútra. 

A résztvevők térképet kapnak, melyen a programpontok és az útvonal bejelölésre kerül. 

lyan szemüveg, mellyel szemléltethető, miként látnak az ittas emberek. Ennek 
lyás alatt veszélyes a járművezetés, 

hisz az ital nagymértékben megzavarja az érzékelést. A bemutató alatt a szemüveget feltevő — egyébként 
milyen érzés olyan bizonytalanul mozogni, tántorogni, mint a 

A ponton a szemüveg segítségével szimuláljuk az ittas állapotot, amivel felhívjuk a résztvevők figyelmét 
zetés, közlekedés. 

z animátorok által meghatározott 

A ponton való teljesítés visszajelzést ad a kerékpárosoknak, hogy mennyire jó a kerékpárkezelési 
képességük, mennyire közlekednek magabiztosan vagy bizonytalanul. Az animátorok a pálya utána  

elésre, a javítani való mozgásokra, 
technikákra, valamint igény esetén tanácsokat adnak kerékpárkezelés tekintetében. 
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3. Rendőri karjelzések ismerete teszt
A Szeghalmi Rendőrkapitányság bevonásával az alapvető karjelzések ismeretének elsajátítása, gyakorla
alkalmazása történik meg. A ponton
közlekedőket az ismeretek elsajátításában.

 
4. Lassúsági verseny 

A feladat egy 20 méteres kijelölt pályaszakasz megtétele, ahol az győz, aki a lehető leglass
lehető leghosszabb idő alatt teljesíti a megadott feladatot.
A pont lényege, hogy a résztvevő élményszerűen megtapasztalja azt, hogy milyen az egyensúlyozási 
képessége kerékpáron, mennyire magas fokú a kerékpárkezelési tudása (hajtómű és féke
használata).  

 
5. A kerékpárút balesetveszélyes pontjain való áthaladás

Afeladat a kerékpárút balesetveszélyes pontjain való áthaladás
vége szakaszon.) Az átkelést polgárőrök
részleges forgalomzárással. 

A pont célja, hogy a napi használatban rendszeres átkelési feladatok helyes módját a közlekedők 
megismerjék, azt kontrolált körülmények között gyakorolják be,az es
készüljenek fel és elméleti tudást szerezzenek
lepróbálása. 

 
6. KRESZ Teszt 

A feladat atantermi foglalkozásokon hallottak gyakorlati szituációkban való felelevenítése, gya
alkalmazása, tesztlap kitöltése a korosztálynak megfelelő szinten.

 

 

A résztvevők számára egészséges frissítőket biztosítunk. A feladatok értékelése pontgyűjtő füzetben 
történik, a legtöbb pontot összegyűjtők kerékpáros biztonsági kiegészítőket 
(lámpaszett, acélbetétes fényvisszaverő szalag
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arjelzések ismerete teszt 
bevonásával az alapvető karjelzések ismeretének elsajátítása, gyakorla

történik meg. A ponton Tóth Rita főtörzsőrmester, közlekedésbiztonsági oktató segíti
sajátításában. 

20 méteres kijelölt pályaszakasz megtétele, ahol az győz, aki a lehető leglass
lehető leghosszabb idő alatt teljesíti a megadott feladatot. 
A pont lényege, hogy a résztvevő élményszerűen megtapasztalja azt, hogy milyen az egyensúlyozási 
képessége kerékpáron, mennyire magas fokú a kerékpárkezelési tudása (hajtómű és féke

A kerékpárút balesetveszélyes pontjain való áthaladás 

kerékpárút balesetveszélyes pontjain való áthaladás.(Az új kerékpárút Nadályi út
polgárőrök segítik a közlekedők figyelmének felkeltésével, szükség szerint 

A pont célja, hogy a napi használatban rendszeres átkelési feladatok helyes módját a közlekedők 
megismerjék, azt kontrolált körülmények között gyakorolják be,az esetleges veszélyhelyzetek
készüljenek fel és elméleti tudást szerezzenek felismerésének forgalmi szituációkkal való gyakorlati 

tantermi foglalkozásokon hallottak gyakorlati szituációkban való felelevenítése, gya
alkalmazása, tesztlap kitöltése a korosztálynak megfelelő szinten. 

A résztvevők számára egészséges frissítőket biztosítunk. A feladatok értékelése pontgyűjtő füzetben 
történik, a legtöbb pontot összegyűjtők kerékpáros biztonsági kiegészítőket 

élbetétes fényvisszaverő szalagés egyéb hasznos kiegészítők). 

Sikeres túrázást kívánunk! 

településrészének kerékpárosbarát úthálózati fejlesztése, a 
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bevonásával az alapvető karjelzések ismeretének elsajátítása, gyakorlati 
özlekedésbiztonsági oktató segíti a 

20 méteres kijelölt pályaszakasz megtétele, ahol az győz, aki a lehető leglassabban, azaz a 

A pont lényege, hogy a résztvevő élményszerűen megtapasztalja azt, hogy milyen az egyensúlyozási 
képessége kerékpáron, mennyire magas fokú a kerékpárkezelési tudása (hajtómű és fékek összehangolt 

Az új kerékpárút Nadályi út-kerékpárút 
segítik a közlekedők figyelmének felkeltésével, szükség szerint 

A pont célja, hogy a napi használatban rendszeres átkelési feladatok helyes módját a közlekedők 
veszélyhelyzetekre fejben 

felismerésének forgalmi szituációkkal való gyakorlati 

tantermi foglalkozásokon hallottak gyakorlati szituációkban való felelevenítése, gyakorlati 

A résztvevők számára egészséges frissítőket biztosítunk. A feladatok értékelése pontgyűjtő füzetben 
történik, a legtöbb pontot összegyűjtők kerékpáros biztonsági kiegészítőket kapnak ajándékba 


