
2013.04.23. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város a DDOP-5.1.1-11-2011-0002 

azonosító számú „Kaposvár kerékpárforgalmi hálózatának 

fejlesztése” című projektjének keretében, európai uniós 

támogatással mintegy hét kilométerrel bővítette kerékpáros 

közlekedési hálózatát.  

 

A kaposvári kerékpáros közlekedési hálózat bővítése 2012. év végén 

készült el, eredményeképpen ma már mind kelet-nyugati, mind pedig 

észak-déli irányban biztonságosan át lehet kelni kerékpárral a városon. Az 

útvonal kialakítására - melynek tervezésében részt vett több bicikliseket 

tömörítő civil egyesület is - összesen 58 millió forint állt rendelkezésre. A 

projektet az Európai Unió 85 százalékban támogatta. 

A kerékpáros közlekedést külön PR kampányban népszerűsítette a város, 

s külön online tesztjáték, cikksorozat, valamint oktató kisfilmek segítettek 

a biztonságos közlekedés szabályainak elsajátításában. Az 

ismeretterjesztésbe a Somogy Megye Rendőr-főkapitányság is 

bekapcsolódott.  

A kampány lezárását Bringapikniken ünnepelték a kaposváriak. Április 20-

án a Kossuth térről több tucat biciklis tekert át a sportcsarnokhoz – 

végigkerekezve az új belvárosi útvonalon -, ahol ingyenes 

kerékpárszervízzel, akadálypályával, bringás kerekasztal beszélgetéssel, 

kézművel foglalkozásokkal, vetélkedőkkel, sportbemutatókkal és 

könnyűzenei koncertekkel várták őket a szervezők. 

 



 
 
 
 
2013.04.21.  
 
Népszerű volt a rendőrkapitányság és a Kaposvár Most.hu hírportál közös 
játéka 
 
Kerékpárt vihetett haza a KRESZ-totó nyertese 
 
A sportcsarnok 30 éves születésnapján adta át azt a kerékpárt szerencsés 
nyertesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság és a Kaposvár Most 
négyfordulós KRESZ-totó játékának fődíját, amely egy teljesen felszerelt 
kerékpár volt. 
 
Az esemény videós beszámolóját az alábbi linken tekinthetik meg:  
 
http://kaposvarmost.hu/videok/kaposvar-
most/2013/04/20/atvette-a-nyertes-a-kerekpart_5888.html 
 



 
 
 
 
2013.04.20. 
 
Bringapiknik a kerékpáros közlekedés népszerűsítéséért 
 
Biciklire pattantak a kaposváriak 
 
 
A kerékpározás népszerűsítése és a város új kerékpáros 
közlekedési hálózatának megismertetése volt a célja annak a 
nagyszabású felvonulásnak, melyet a hétvégén rendeztek 
Kaposváron, bekapcsolódva a világhírű Critical Mass mozgalomba. 
Több tucat biciklis startolt a Kossuth térről, emelte együtt 
magasba bringáit, majd tekert egészen a sportcsarnokig. 
 
A Critical Mass annak az elterjedt, városi kerékpáros felvonulásnak a 
neve, amit rendszeresen, minden hónap utolsó péntekjén tartanak a világ 
közel 300 városban. A mozgalom 1992-ben, San Franciscóban indult azzal 
a céllal, hogy megmutassák, mennyire barátságtalanok a városok útjai a 
kerékpáros közlekedés számára. Magyarországon évente két alkalommal, 
áprilisban – a Föld napján –, illetve szeptemberben – az európai 
autómentes napon – tartanak két nagyobb felvonulást, az előbbihez 
csatlakoztak idén a kaposvári biciklisek is. 
 



Rendezvényünk célja kettős: egyrészt bejártuk Kaposvár új kerékpáros 
útjait azzal a céllal, hogy azok, akik e közlekedési formát választják, 
tudatosan használják a még számukra is új, felfestett jeleket, táblákat – 
mondta el Szilas Miklós, az esemény egyik fő szervezője. – Szerettük 
volna másrészt felhívni az autósok figyelmét arra, hogy mi is ott vagyunk 
az utakon, figyeljenek, vigyázzanak ránk, vigyázzunk egymásra. 

-  
Felder Frigyes önkormányzati képviselő a rajtjánál hangsúlyozta:- Igen 
nagy előrelépés, hogy Kaposváron is elkészült a kerékpárutak felfestése, 
aminek nagyon örülnek a biciklis társadalom tagjai. Az autósoknak pedig 
meg kell szokniuk, hogy a kerékpáros közlekedés egyre jobban jelen van 
a városban.  
 

 
 
 



 
 
Az esemény videós beszámolóját az alábbi linken tekinthetik meg:  
http://kaposvarmost.hu/videok/kaposvar-
most/2013/04/21/kerekparosokert-tekertek_5894.html 


