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Jól csengõ, kipróbált név, merõben új tar-
talommal, bárki számára elérhetõ formá-
ban, ez az új Bringa Magazin, amely rö-

vid idõn belül a hazai kerékpáros társadalom
elsõ számú fórumává válhat.
A régi Bringa Magazinnál és a Velónál eltöltött
évek alatt rá kellett jönnünk, hogy a hétközna-
pi kerékpárosokhoz lehetetlen eljutni egy
sportra, csúcstechnikára, bennfentes témákra
specializálódott havi magazinnal. A periférián
mozgó szaklapok Magyarországon egy alig tí-
zezres tömegnek szólnak, akik megjelennek a
tömegsport rendezvényeken, életmódjuknak
tekintik a kerékpáros túrázást és hajlandóak
mélyen a zsebükbe nyúlni az ehhez szüksé-
ges - hazai viszonyok között nem olcsó - fel-
szerelésért.

Az utóbbi évtizedben viszont rohamos növe-
kedésnek indult egy szubkultúra, olyan mo-
dern gondolkodású emberekbõl, akik rájöttek,
a kerékpár kézenfekvõ használati tárgy a min-
dennapokban. A 2008-as Critical Mass nyolc-
vanezres tömege minden kétséget eloszlatott,
van létjogosultsága egy könnyen elérhetõ ki-
adványnak, amely alapvetõ információkkal se-
gíti a kerékpáros társadalmat.
A bringával közlekedõ fõiskolás lányok vagy a
hétvégi túrákra készülõ családok nem az XTR
fékváltókar mechanikájára vagy a ProTour ver-
senyekre kíváncsiak, sokkal inkább érdeklik

õket alapvetõ témák, amilyen a biztonságos
közlekedés, az alapvetõ kerékpáros kiegészí-
tõk vagy ruházat kiválasztása, kerékpár-ápolá-
si tanácsok, bárki számára teljesíthetõ túra-
ajánlatok, valamint a kerékpáros kultúrát erõ-
sítõ kezdeményezések népszerûsítése.
Utóbbi témák nehezen összeegyeztethetõk a
jelenleg mûködõ hazai kerékpáros magazinok
"fanatikus" olvasóinak igényeivel, ezért úgy
döntöttünk, ismét életre hívjuk a Bringát, a fel-
világosult gondolkodású, környezettudatos
életmódot folytató, hétköznapi kerékpárosok
magazinját.

A Bringa a legdirektebb módon kerül majd az
olvasókhoz, hiszen ingyenes magazin lévén
kimarad a sokunk által, sok esetben meg
nem tett egyszerû lépés, hogy sorban álljunk
az újságárusoknál. A Bringa várható sikeré-
nek kulcsa a tartalom mellett pont a terjesz-
téssel kapcsolatos, hiszen azokon a pontokon
juthatnak hozzá a bringások, ahol a minden-
napokban egyébként is megfordulnak: frek-
ventált "bringás-barát" vendéglátó egységek-
ben, intézményekben, iskolákban, sportköz-
pontokban, üzletekben, valamint alternatív
eseményeken.
Reméljük, minél többen osztozhatunk majd a
sikerben!

Takács Tamás - fõszerkesztõ
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Ha most akarunk lórakapni - megszabadulni
a mindennapos közlekedés nyûgjeitõl - sze-
rintem bízzuk a sorsra a választást. A pénztár-
cához mérten például egy bringaboltban ér-
deklõdhetünk használt, vagy új bringáért. Vi-
szont nem egy cimborám van, aki egyszerû-
en csak talált magának! Talált?! Ja, ahogy
mondom. Ha nyitott szemmel járkálsz, te is
ráakadhatsz rokonnál, ismerõsnél, spannál,
szomszédnál jó cuccokra. Fészerekben, hát-
só szobákban, bérházi lépcsõfordulókban
alusszák csipkerózsika-álmukat régi országú-
tik, montik, férfi-, nõi városi bringák... Csak be
kell kérdezni! "Hej, Jack! Használod te ezt a

lomot?" "ÁÁÁÁ! Csak a helyet foglalja itt ne-
kem!" Bumm! Micsoda zsákmány! Ha nem et-
te meg a rozsda, nem hiányzik 43 küllõje,
nem kotyog-lötyög mindenhol, érdemes job-
ban szemügyre venni.  Van, hogy csak a vá-
zért megéri elhozni, arra esetleg pár tíz-ezer-
bõl építhetünk valami Mad-max-es városi ösz-
vért. Ami fontos, hogy kerékpárunk nagyjából
a méretünk legyen! A méret nálam nem ezt
jelenti: lábhossz-törzshossz-karhossz-súly há-
nyados szorozva a Milwall-Duke állandóval s

osztva a tömegszázalék-súly-
arány szorzatának egy egész
kéttizedszeresével... Hanem
azt, hogy tök kényelmesen
tudjak vele kerékpározni, és
hogy leérjen a lábam a földig!
Sokszor hallottam már , hogy
"Hé Buppa, nagy neked az a
váz, amin mész!" Mindig azt
gondoltam: sebaj, majd bele-
növök! Lehet, hogy a váz nem pont a mére-
tem, de az apró kényelmetlenségek olcsón ki-
küszöbölhetõek. (Országútiban 54-es kell,
most már tudom, és igyekszem ilyet szerezni,
bár simán mentem már 52, 56-os vázakkal is
éveket…). Tehát ha találtunk, vettünk, cserél-
tünk vagy leltünk egy biciklit, kezdõdhet a
testreszabás! A képzelet határa valahol az Io
holdjának közelében van. 

Szeretnénk jobban kinyújtózva tekerni? Nosza
cseréljünk stucnit, vagy kormányt, vagy mind-

kettõt! Nem bírjuk a padká-
zást? Gyerünk, vegyünk erõ-
sebb kereket dagadtabb gu-
mikkal! Kikészülünk a bajnok-
versenyzõ pozitúrától? Hajrá,
szerezzünk klasszikus nõi-,
férfi bicót csípõig visszakanya-
rodó kormánnyal, fotelkényel-
mû rugós nyerggel! Csak bát-
ran! A legfontosabb tényezõ

továbbra is az, hogy kényelmes legyen, jól
érezd magad rajta, amikor kerékpározol.
Csak suhanj a dolgodra vigyorogva, élvezd
az utcákon a napsütést, vidáman ints a többi
bicósnak, vagy morgolódj picit az esõ, a szél
miatt. A lényeg a feeling!!!

De hogy a feeling ne csapjon át hirtelen bosz-
szankodásba, tehetetlenségbe, vagyis ne
hagyjon cserben a cangánk útközben, figyel-
nünk kell pár dologra! Legfõképpen, hogy mi-
lyen a mûszaki állapota szerzeményünknek.

Épített? Használt? Vacsiúj?
Piros? Kontrás? Alu?
Nagykerekû? Vékonygumis?
Koskormányos?

LEGES-LEGJOBB
BICIKLIJE?

MELYIK A VILÁG

Nem jó a kérdés!
Mire a legjobb? Kinek
a legjobb? Mellesleg
persze, hogy az
enyém a legtutibb...
he-he.

SOKAN VAGYUNK, VÁROSI BICIKLISTÁK, AKIK

NEM AKARJUK A KERÉKPÁRSPORT EGYIK GYÖ-
NYÖRÛ ÁGÁT SEM ÛZNI. NEM ORSZÁGÚTON

AKARUNK LÓSZOLNI, HÕSÖK TERÉN FLAT-
LANDEZNI, AUTÓKON TRIÁLOZNI, DIRT-JUMP PÁ-
LYÁN SUPERMAN-T UGRANI VAGY FÜGGÕLEGES

SZIKLAFALON DOWN HILLEZNI... EGYSZERÛEN

CSAK KÖZLEKEDNI SZERETNÉNK. MÁRIS KÖZE-
LEBB JUTOTTUNK A VÁLASZHOZ. TUDJUK TE-
HÁT, HOGY NEM LESZ SZÜKSÉGÜNK HIPER KÖN-
NYÛ, EXTRA MEREV KEREKEKRE, VÁZRA. EZE-
KET HAGYJUK AZ ORSZÁGÚTI BAJNOKOKNAK.
NINCS SZÜKSÉG DURVA STRAPABÍRÓ MEGA-
TELESZKÓPRA, LENGÉSCSILLAPÍTÓKRA, VAGY

KEGYETLENÜL FOGÓ TÁRCSAFÉKEKRE. EZ A

NOFAER-EKNEK VALÓ. SÕT KIÁLLÓ SEM KELL A

KERÉKTENGELYRE A FÉLKEZES HÁTSÓKERÉKEN

PÖRIHEZ. EZ A BMX-BANDITÁKÉ.  EGY SOKKAL

EGYSZERÛBB PARIPA IS BÕVEN ELÉG LESZ A VÁ-
ROSBAN.

Szerzõ: Buppa
Fotó: Takács Tamás

Kényelmesen
tudjak vele
kerékpározni,
és leérjen a
lábam a föl-
dig!

"

"
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Én úgy tapasztaltam, ha a forgó cuccok (elsõ-
,hátsó kerék, középrész) rendben vannak,
nagy baj nem érhet. És persze a fékek (pat-
kó, kanti, V, kontra, tusko, tárcsa, dob, vagy
mittudomén...), hiszen nélkülük
néha fáj! Meg a hajtásrendszer
(hajtómû, fogassor, lánc), mert
ha az szalajt, lötyög, az is fáj!
Meg a… Na jó, abbahagyom,
mielõtt a teljes alkatrészrend-
szert felsorolom! Oda akarok ki-
lyukadni, hogy a városi közle-
kedéshez nem feltétlenül a le-
geslegjobb bringát kell elõkerí-
tenünk kerek e világon!

Kezdésnek sürgõsen szerez-
zünk egy nagyjából méretünk-
nek, stílusunknak, ízlésünknek,
pénztárcánknak megfelelõ lovat, és lassan-
ként kezdhetjük a tuningolást, alakítást. Kita-
pasztaljuk, hogyan lenne jobb, és ahhoz ala-

kítjuk. Néha megéri egy tízen-ezres komplett
kereket venni bringaboltban, vagy a fékrend-
szert egy újra cserélni! Láttam már gyönyörû
klasszikus formájú holland nõi bringában új

Shimano-dobfékes aggyal elsõ
kereket, a hátsó kerék pedig 3-
as agyváltós, kontrás Nexus
aggyal volt szerelve!  Öregem,
ez aztán tönkretehetetlen,
megbízható kombináció. És re-
mekül használható Pesten, Bu-
dán. Szerintem még egy-két
generáció értékelni fogja...
A következõ számokban né-
hány mutáns-öszvér, városra
génmanipulált kerékpárt sze-
retnénk bemutatni, melyek kö-
zött ugyanúgy megfér a régi
országúti, klasszikus nõi-férfi

bicaj, camping, monti, fixi, single, legfeljebb itt-
ott átalakítgatva. Lassan nálunk is - akárcsak
Berlin-, London-, Amszterdam-, NewYork-,

Koppenhága-szerte - megje-
lennek az ilyen bringák És ha
kinézetre nem is szépek, eset-
leg nem is vadiúj cuccokkal
vannak szerelve, higgyétek el,
gazdáiknak nagyon is haszná-
ra válnak, aki cserébe szereti
õket... 
Az elmúlt pár évben nyári es-
téken a Gödör-klubnál ne-
megyszer csordákban láttam
lekötve az ilyen-olyan, innen-
onnan elõbányászott minden-
féle csikókat. Gyönyörû volt,
én mondom! Emberközeli! A
fogyasztói-társadalommal, tö-

megcikkekkel ellentétes!
Egyéniségekkel teli! Érdekes
megoldásokkal tûzdelt! Huh!  
Vigyázat! Kellemetlen mellék-
hatás is felléphet! Pár év aktív
városi bringás lét után az em-
ber könnyen rákap a különbö-
zõ fajtájú, formájú, funkciójú
bringákra, és amelyiket egy-
szer valamiért megszereti, at-
tól többé nem tud megválni!
Így hamar komoly kerékpár-

gyûjteményre tehet szert,
majdhogynem lakhatatlan-

ná téve belvárosi lakását. Én
most 3 paripával osztom meg
szerény 36 négyzetméteres
hajlékomat. Egy-két ismerõ-
sömnél pedig eléggé kerék-
párbolt, szerviz hangulat van a
3-4, néha 6(!) bringa miatt!
De még így is sokkal keve-
sebb helyet foglalnak, mint
egy darab Nissan Terran
Brutal Városi Rém!!! 
Buppa

"HEJ, JACK!
HASZNÁLOD

TE EZT A
LOMOT? -

ÁÁÁÁ! CSAK A
HELYET

FOGLALJA ITT
NEKEM!"

Egy-két
ismerõsöm-
nél eléggé
kerékpárbolt,
szerviz
hangulat van
a 3-4, néha
6(!) bringa
miatt!" 

"

"

Tehát ha
találtunk, 
vettünk,
cseréltünk
vagy leltünk
egy biciklit,
kezdõdhet a
testresz-
abás!"

"

"

HA NYITOTT SZEMMEL JÁRKÁLSZ, te is ráakadhatsz
rokonnál, ismerõsnél, spannál, szomszédnál jó cuccokra." "
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A Bringázz a Munkába! kampány õszi fordulója sikeresen
lezárult. Összesen majd' 8000 bringás regisztrált, az õszi
idõjárás ellenére e létszám fele tekert legalább 7 alkalom-
mal munkába! Gratulálunk mindenkinek!
Hogy ez mekkora teljesítmény:

✔ 750 ezer letekert kilométer (ami felér egy Hold-
utazással oda-vissza),

✔ 142 tonna megtakarított CO2-kibocsátás (ez Magyar
ország teljes CO2 kibocsátása 75 másodperc alatt)

✔ Több mint 16 millió elégetett kalória (ki sem lehet 
számolni, mennyi ledolgozott édesség…),

✔ Majdnem 16 millió Ft megtakarított benzinkiadás 
(amibõl több száz új bringát lehetne venni),

✔ mindezt több mint 100 ezer tekerés alkalmával.

KIVÁLÓAN SZEREPELT A 2008-AS ESZTEN-
DÕT TEKINTVE HAZÁNK ELSÕ KONTINENTÁ-
LIS PROFI KERÉPÁROS CSAPATA, A P-NÍVÓ
BETONEXPRESSZ 2000 - CORRATEC SE.
Az európai versenyeken szerzett pontoknak
köszönhetõen idén elõször szerepelt három
magyar versenyzõ a világbajnokság mezõny-
versenyében, ahol Kusztor Péter az olimpiá-
hoz (66.) hasonlóan kiválóan helytállt a profi
mezõnyben.
A kitartó munkának köszönhetõen szeptem-
ber 25-i zárás szerint a P-Nívó Betonexpressz
2000 - Corratec SE az Europe Tour csapat-
ranglistáján a 22. helyen áll, 655 ponttal. A
számoknál talán többet mond, hogy a rang-
sort olyan csapatok vezetik, mint az Aqua
Sapone, a Barloworld és az Agritubel - mind
Pro-kontinentális (egy osztállyal feljebb sorolt)
gárdák. A PNB megelõzött Tour de France-ról
és Giro di Italiáról ismert csapatokat, a konti-
nentális csapatok között pedig az elsõ tízben
végzett.
Az egyéni ranglistán Kusztor Péter áll a leg-
jobb helyen, a 44. 200 ponttal. 

A gyalogos-átkelõhelyek kö-
zelében, illetve a kerékpáros-
ok részvételével bekövetke-
zett közúti közlekedési bal-
esetek megnövekedett száma
miatt, az Országos Rendõr-fõ-
kapitányság 2008. OKTÓBER
1. ÉS NOVEMBER 30. KÖ-
ZÖTT fokozott közúti ellenõr-
zés rendelt el. A megyei és a
Budapesti Rendõr-fõkapitány-
ság munkatársai a balesetve-
szélyes helyek és napszakok
figyelembe vételével hajtják
végre az ellenõrzést. Az ellen-
õrzés kiterjed a gyalogosokra
és a kerékpárosokra, a korlá-
tozott látási viszonyok között,
szürkületben és éjszaka vilá-
gítás nélkül közlekedõkre, ol-
vasható a BRFK közleményé-
ben.

Az akció a gyalogosok közle-
kedésének vizsgálatán túl ki-
terjed a kerékpárok kötelezõ
tartozékainak /KORMÁNY-

BERENDEZÉS, FÉKSZERKE-
ZET, CSENGÕ, VILÁGÍTÁS,
KÜLLÕPRIZMA/, a kerékpá-
rosok közúti közlekedésére
vonatkozó általános közleke-
dési szabályok betartásának
ellenõrzésére, valamint a ke-
rékpárral ittas állapotban tör-
ténõ közlekedés kiszûrésére
és szankcionálása.

Erõfeszítéseink ellenére 2008.
október 1-5. napja között 3 fõ
gyalogos (1 részes, 2 okozó)
és 2 fõ kerékpáros (okozó)
vesztette életét a közutakon.
A fenti idõszakban az orszá-
gos ellenõrzésben összesen
3526 fõ rendõr és 92 fõ pol-
gárõr vett részt, 4338 fõ gya-
logos és 5729 fõ kerékpáros
ellenõrzésére került sor.

Annak ellenére, hogy az ak-
ciósorozatot a rendõrség elõ-
zetesen többször bejelentette,
az ellenõrzés során 171 fõ

gyalogossal és 513 fõ kerék-
párossal szemben kellett
helyszíni bírságot kiszabni.
Gyalogosokkal szemben 121,
kerékpárosok esetében pedig
252 esetben kezdeményez-
tünk szabálysértési eljárást.

Az akció idõtartama alatt kö-
rözés miatt 21 személy került
elfogásra, az ellenõrzés alá
vont kerékpárosok közül 14
fõt vér / vizelet mintavételre,
13 fõt légalkohol vizsgálatra
állítottak elõ.

Összességében megállapít-
ható, hogy a fenti célcsopor-
tot érintõen elrendelt közleke-
dési ellenõrzés szükséges, il-
letve indokolt volt. AZ AKCIÓT
A RENDÕRSÉG NOVEMBER
VÉGÉIG FOLYTATJA a bal-
esetek megelõzése és a gya-
logos, kerékpáros közlekedés
biztonságának javítása érde-
kében.

BRINGÁZZ A MUNKÁBA! 
Lezárult a

kampány õszi fordulója

ELLENÕRZIK ÉS BÜNTETIK
a bringásokat a rendõrökCorratec és Kusztor Péter

Európa elitjében 2000A P-NÍVÓ BETONEXPRESSZ 
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VÁROSTURIZMUS MÁSKÉPP 

ARMSTRONG VISSZATÉR 

KERÜLT MEGRENDEZÉSRE BERLIN-
BEN A SKODA VELOTHON NEVÛ

ESEMÉNY, AMI EGY OLYAN KERÉK-
PÁR MARATON VOLT, AMELY A NÉ-

MET FÕVÁROS NEVEZETESSÉGEIN
KALAUZOLTA VÉGIG AZ INDULÓKAT.
A 60 és 105 km-es táv legnagyobb ré-
sze valóban a belvárosban haladt, tel-

jes zárás mellett, a 10.000 résztvevõ
legnagyobb örömére. Reménykedjünk

benne, hogy egyszer nálunk is megen-
gedik hasonló okok miatt lezárni Bu-

dapestet, valószínûleg rengeteg turista
érkezne ebbõl az alakalomból, a

Critical Mass ugyanis inkább a helyiek
érdekeit képviseli. 

"Alig várom, hogy május legyen, a Giro teljesen lázba
hozott, hiszen hosszú karrierem során egyszer sem
mentem rajta. Remélem a 100. születésnap nekem is
szerencsét hoz és egy szép eredményt
érhetek el. Hamarosan találkozunk,
arrivederci." - mondta Lance, ezen kije-
lentése egyben azt is elárulja, igen am-
biciózus tervei vannak szereplésével
kapcsolatban és nem csak "bohóckod-
ni" megy a Giróra.
A verseny fõszervezõje, Angelo
Zomegman egyébként személyesen
hívta meg a hétszeres Tour gyõztest
rendezvényére, amikor Austinban járt. A
Nemzetközi Kerékpáros Szövetség
(UCI) engedélyezte Lance Armstrong
részvételét a jövõ év január 20.-25. kö-
zött megrendezendõ Tour Down Under
ausztrál kerékpáros körversenyen. Mint ismeretes, az
UCI szabályzata szerint a pályafutásukat újra kezdõ ver-
senyzõknek 6 hónappal az elsõ versenyük elõtt fel kell
iratkozniuk a szövetség doppingellenes programjára,

ami Armstrong esetében csak február 1. kezdést tenne
lehetõvé. A programban való részvétel a biológiai útlevél
kialakításában játszik fontos szerepet, de Armstrong

esetében elegendõnek ítélik meg az idõt
a kellõ mennyiségû teszt elvégzésé-
hez.Az amerikai szupersztár régen is elsõ
számú célpontja volt a doppingellenõrök-
nek, visszatérése után valószínûleg még
az eddigieknél is több vizsgálatra számít-
hat.
A texasi már korábban közölte, visszaté-
résének célja nem a 8. Tour gyõzelem
megszerzése, hanem a rákbetegség
megelõzésének világméretû promótálása.
Emlékezhetünk rá, Lance karrierje a '90-
es években hererák miatt szakadt meg,
majd visszatérése után saját alapítványt
hozott létre és világszerte segélyeket

szervezett a rákos betegnek.
Armstong jövõre egy U23-as csapatot is létrehoz,
melynek az Astana-hoz hasonlóan a TREK lesz a kerék-
párgyártó szponzora.

Korábban a kerékpárral közlekedõ tisztvise-
lõk, ha a munkahelyük közösségi közleke-
déssel megfelelõen elérhetõ volt, kilométe-
renként csak 5 eurocent utazási támogatásra
voltak jogosultak, míg a tömegközlekedést
választó alkalmazottak 19 centet kaptak. A
kerékpárral közlekedõket csak abban az
esetben illette meg a magasabb összeg, ha
az adott útvonalon nem állt rendelkezésre
megfelelõ tömegközlekedési lehetõség.
Július 1-tõl azonban a kerékpárra pattanó
közszolgák 15 centet kapnak, a közösségi
közlekedést kerékpárral kombináló alkalma-
zottaknak pedig a munkáltató megtéríti a vas-
útállomásokon elhelyezett, õrzött kerékpártá-
roló havi bérletének díját. A gépkocsival köz-
lekedõk részére továbbra is csak abban az esetben jár a támo-
gatás, ha az adott útvonalon nincs megfelelõ tömegközlekedés.

Hollandiában ANYAGILAG TÁMOGATJÁK
a kerékpárral ingázókatBerlinben

Elsõ alkalommal

és biztosan indul jövõre a Giro d'Italia-n 

Az "Africabike" program kere-
tében 1.000 db kerékpárt
ajándékozott a rászoruló afri-
kai országok szegényeinek a
Kona, így például azok a
kórházi nõvérek, akik az
AIDS-es gyerekeket ápolják,
könnyebben tudnak munka-
helyük és lakásuk közt
közlekedni.
wwwwww..kkoonnaabbiikkeettoowwnn..ccoomm

1000
KONA:

kerékpár Afrikának

A HÉTSZERES TOUR DE FRANCE GYÕZTES, LANCE ARMSTRONG BEJELENTETTE, A JÖVÕ ÉV ELEJÉN VISSZA-
TÉR A PROFI KERÉKPÁRSPORTBA ÉS MEGERÕSÍTETTE, ELFOGADJA AZ OLASZ RCS CÉG MEGHÍVÁSÁT ÉS
RÉSZT VESZ A 2009 MÁJUSÁBAN KEZDÕDÕ HÁROMHETES OLASZ KERÉKPÁROS KÖRVERSENYEN IS.
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A PUMA® BEMUTATJA

a GLOW RIDER -t
Budapest, 2008. április 8. - A PUMA® bemutatja a
PUMA® GLOW RIDER-t, a PUMA kerékpárok harma-
dik verzióját. Az élményt és a funkcionalitást, mint
alapvetõ PUMA  jellemzõket ötvözõ új modellt a sötét
vázon megjelenõ egyedi fény teszi különlegessé. Ez a
bringa a PUMA Urban Mobility - nagyvárosi mobilitás
- nevû kollekció része, amelynek tervezésekor a vá-
roslakók igényeit tartották szem elõtt.

Az acélvázon alkalmazott, éjjel világító hatást keltõ
festék napközben összegyûjti a napsugarakat, az éj
beálltával pedig több órán keresztül gyönyörûen csil-
logó fény formájában adja le azt. Ezzel a fénylõ vázzal,
amely éjszaka jobb láthatóságot - és nem mellesleg -
egyedi külsõ megjelenést kölcsönöz a kerékpárnak, a
városi bringások kifejezésre jutathatják sajátos stílusu-
kat, ugyanakkor biztonságban is érezhetik magukat.
Az új PUMA GLOW RIDER bicikli egysebességes és

ideális a nagyvárosi kerékpározásra. Az elsõ és hátsó
lámpák ennél a verziónál alapfelszereltségnek számí-
tanak, s segítenek abban, hogy még több fényt ves-
sen a kerékpáros az éjjeli városra.

A kerékpár további jellemzõje még a vastag gumik,
valamint a maximális kényelem érdekében kifejlesz-
tett, gyorsan és könnyen félbe hajtható szerkezet. 
Ez a praktikus lehetõség tökéletes útitárssá teszi a bi-
ciklit, mivel így könnyebbé válik a közlekedés, az autó
vagy a mozgólépcsõ használata is, de a kerékpár
egyedi stílusa végig változatlan marad.
Az ikertárcsás fékek segítségével biztos a megállás,
amire a városi forgalomban gyakran van szükség. A
PUMA kerékpárt beépített lopásgátló-rendszerrel is
felszerelték. Ha ellopják, és a lopásgátló-rendszer ré-
szét képezõ vezeték nélkül kerekeznek vele, a bringa
tönkreteszi saját magát. 

A PUMA GLOW RIDER
két színben kapható:
vajszínû (zölden világít)
és narancssárga
(narancssárgán fénylik).
Ára: 249.000 Ft.

A sötétben
világító városi
kerékpár

Sok „gramm-mániás”

számára manapság már

nem kihívás egy bicajt

egyszerûen katalógusból

összeépíteni. Ha az ember

igazán exkluzív, egy 5kg

alatti, még használható

kerékpárt szeretne össze-

állítani, ahhoz elsõsorban

a megfelelõ anyagi háttérrel és nem csekély munkaidõvel

kell számolnia, persze a "rekord projektek" megvalósításá-

hoz nem árt a különbözõ alkatrészeket gyártó cégek veze-

tõivel is jó kapcsolatot ápolni. Ha ez mind összeáll, és eh-

hez még egy jó adag elhivatottság és õrültség is társul,

akkor realizálhatók az ilyen és ehhez hasonló kerékpárok.

A német Nils Wiedemann "drótszamara" elsõ ránézésre a

laikusoknak igazán fel sem tûnne. Talán a legszembetû-

nõbb a hiányzó festék illetve színek. Nils a különbözõ cé-

gek segítségével juthatott hozzá olyan alkatrészekhez, me-

lyek így, ilyen formában és kivitelben kereskedelemben

nem elérhetõk. A szakértõk számára talán ismerõsen

csengnek a következõ cégek, melyek segítettek a projekt

létrejöttében. (THM, Spin, NORA, LEW, Schmolke, BTP…)

Sok alkatrész külön Nils kérésére lett legyártva, a megfele-

lõ carbon-aramid szálakkal, a megfelelõ vastagságban és

geometriában. 

A vázat a Spin cég szakembere a Gato elnevezésû modell-

jükbõl módosította. Egy speciális szövetszerkezetet alkal-

maztak és a vázvastagság sehol nem alacsonyabb 1mm-

nél, ezzel kívánták fenntartani az alapmodell nyújtotta me-

revséget. Az elsõ átdobó rögzítése is egyedi megoldás,

csakúgy, mint a fullintegrált kormánycsapágy. Így a váz

súlya, 2 felszerelhetõ kulacstartó hellyel 680.5 gramm.

Az irányítóegységnél egy teljesen egyedi megoldásnak le-

hetünk tanúi. Nils egy Schmolke kormányt rendelt meg, a

befogatási résznél a szokásos erõsítés nélkül. Mindezt a

saját súlyához optimalizálva persze. A kormányszárnál a

NORA cégre esett a választás, ahol a cég szakembere

Oliver Grest egy darabbá laminálta a meglévõ kormányt és

stucnit. Így jóval alacsonyabb súlyt értek el, mint bárme-

lyik más cég konkurens modellje.

Az ülés kombináció alapjaként egy Ax-Lightness Sprint ülés

szolgált, melynek 1,5cm-rel lerövidített  formáját vették ala-

pul, hogy aztán UD karbonból újraformálják. A hozzálami-

nált üléscsõ egy a Schmolke házából származó T1000-es

karboncsõ. A váltókarok, Ergopower fékváltókarok, Escape-

mechanizmus és jó pár egyedi gyártású alkatrész kombiná-

ciója. A karokat lereszelték és egy UD karbonbevonattal lát-

ták el. Jobb oldalon egy saját építésû alu-mechanizmus

végzi a váltást, míg bal oldalon a vázra elhelyezett váltókar-

nak köszönhetõen ki lehetett hagyni a "nehéz" szerkezetet. A

fékkarok kaptak még a gumírozás helyett egy puha karbon

bevonatot és BTP karbon bandázst.

A hátsóváltó alapjaként egy Record váltó szolgált, melyet

gondosan lereszeltek és az összes eredeti csavarját kicse-

rélték könnyebbre. A váltógörgõket tartó lapot is kicserél-

ték egy 3mm vastag karbon darabra, mely alul egy

15fogas kerámiagörgõs, szintén karbon váltógörgõvel ve-

zeti a láncot. Ezt a módosítás a Torque cégtõl Stefan

Schaeufele végezte.

A kerékpár, tulaja elmondása szerint mindennapi haszná-

latra bárminemû megkötések nélkül használható. A költsé-

gekrõl azonban nem nyilatkozott…

országúti:
FULLCARBON

TECH

3755 gramm!!!
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[VELO:] Mikor kerültél kap-
csolatba a kerékpárral?
Ónodi Eszter: Budapesti szü-
letésû lévén elég késõn. Ami-
kor kisgyerek voltam egyálta-
lán nem volt divatban a városi
kerékpározás, úgyhogy hu-
szonéves fejjel kezdtem. Elõ-
ször csak a Balatonon, és kö-
rülbelül két éve, hogy Buda-
pesten is biciklivel közleke-
dem.
[VELO:] A divat miatt kezdtél
biciklizni a városban vagy

volt más ok is?
Ó.E.: Két dolog vitt rá. 
Az egyik a düh, hogy gyakor-
latilag nem bírtam autóval és
tömegközlekedéssel az egyik
pontból a másikba eljutni.
Rettenetesen idegesített,
hogy ülök a dugóban, semmi
sem történik, mellettem meg
suhannak el a biciklisták. 
A másik ok pedig a mozgás
szeretetete volt. Én nagyon
szeretek sportolni, de nem
edzõtermekben vagy aero-

bikklubokban, hanem kint a
szabadban. Úgy gondoltam,
akkor a biciklivel összekötöm
a kellemest a hasznossal.
Azonban rá kellett jönnöm, ez
a dolog becsapós. Ha az em-
ber egy komoly dugóban vé-
gigsuhan a városban, akkor
az fölér egy komolyabb niko-
tinmérgezéssel, de hát ez saj-
nos benne van a pakliban.
[VELO:] Mit sportolsz még?
Ó.E.: Futok. A Margitszigeten
kezdtem, de most már annyi-

„Az estéket szeretem hazafelé menet”ÓNODI ESZTERRELINTERJÚ

ÓNODI ESZTER SZÍNÉSZNÕ LEGKÖZELEBB A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ: MIT
CSINÁL A KONGRESSZUS? CÍMÛ DECEMBERI BEMUTATÓJÁBAN JÁTSZIK, ILLET-
VE A NEMZETI SZÍNHÁZ HERMELIN ELÕADÁSÁBAN LÁTHATÓ. A KÖVETKEZÕ IN-
TERJÚBAN AZONBAN EGÉSZEN MÁS DOLGOKRÓL BESZÉLGETTÜNK, ESZTER
UGYANIS A MINDENNAPI KÖZLEKEDÉSHEZ KERÉKPÁRT HASZNÁL.

an vannak, hogy nem mindig
kényelmes. Most már próbál-
gatok erdõbe kijárni, s ha ez
nem jön össze, akkor marad
a sziget. A lényeg, hogy ne
edzõteremben, hanem kint a
szabadban legyen a mozgás.
[VELO:] Érezted, hogy a ke-
rékpározástól más a közér-
zeted napközben?
Ó.E.: Persze, de nem is a reg-
geleket szeretem, hanem az
estéket hazafele menet, ilyen-
kor nagyon kitisztítja az ember
agyát a kerékpározás. 
A másik, hogy biciklizés köz-
ben én jól tudok szöveget
mondani magamban, de per-
sze azért ez sem kön-
nyû, mert úgy kell bi-
cikliznem, mintha autót
is vezetnék egyben. Az
autósok még mindig
nem fogadták el, hogy
ilyen fura lények is van-
nak az utakon, mint a
kerékpárosok. De én
bízom benne, egyszer
lesznek rendes kerék-
párutak és nem csak
sávok, és akkor talán
teljes mentális örömmé
válhat a bringázás.
[VELO:] A kerékpáro-
záshoz kapcsolódnak
egyéb komfortszük-
ségletek. Gondolok
arra, ha dolgozni
mész, megoldható-e,
hogy mondjuk lezu-
hanyozz?
Ó.E.: Nem szoktam
olyan hosszú távokat
menni, hogy kiizzad-
jak, de azért nyilván

praktikusan öltözöm fel ilyen-
kor. Tehát nem tûsarkúban és
miniszoknyában pattanok bi-
ciklire. Ez mondjuk annyira
nem okoz nehézséget, mert
nem vagyok ez a tip-top nõci.
[VELO:] Túrázni is jársz 
biciklivel?
Ó.E.: Még nem. Bár mielõtt a
gyermekem született volna, a

párommal

volt egy nagy tervünk, hogy
körbebiciklizzük a Balatont,
de mikor a túra realizálódni
kezdett, akkor megfogantam
a fiammal, így eltolódott a do-
log. Azonban egy-két év múl-
va, azt hiszem, újra elõvesz-
szük a túra tervét. A leghosz-
szabb, amit mentem, az talán
ötven kilométer volt, de ezt
hallom a biciklista ismerõse-
imtõl, hogy azért nem olyan
nagy dolog.
[VELO:] A kerékpározás

esetleg tágította a kerék-
párhoz kapcsolódó ér-

deklõdési köröd?
Például belepillan-

tasz a Tour de
France esemé-

nyeibe?
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Ó.E.: Nem, nem. A Tour de
France számomra már egy
felturbózott valami. Persze
nyilván számít a teljesítmény,
de én úgy látom, hogy ez in-
kább a teljesítménynövelõ
szerek versenye lett. Így már
nem igazán érdekel.
[VELO:] A színházi világban
nem tartottak csodabogár-
nak, hogy kerékpárral
jársz?
Ó.E.: Az elején igen, egy ki-
csit csodálkoztak, de aztán
megszokták, hogy biciklivel
közlekedem. Ma már viszont
annyi bicikli van a színház-
ban, hogy alig tudom beten-
ni a bringámat.
[VELO:] Volt már olyan ese-
ted, hogy megismertek bi-
ciklin, integettek, megszólí-
tottak?

Ó.E.: Egyszer, és az nagyon
érdekes volt. Mikor kezdtem
bringázni, akkor még volt raj-
tam maszk, napszemüveg.
Mint egy ufó, úgy néztem ki.
Ekkor valaki utánam kiáltott,
megijedtem, majdnem lees-
tem a biciklirõl, és kiderült,
egy tíz éve nem látott osz-
tálytársam volt az illetõ.
[VELO:] A kerékpárosok kö-
zött van egyfajta összetar-
tás. Ebbõl te tapasztalsz
valamit?
Ó.E.: Igen, nagyon is. Min-
den alkalommal elhatároz-
tam, hogy a Critical Mass-ra
elmegyek, de eddig mindig
valamilyen okból lemarad-
tam, és nagyon bosszús vol-
tam miatta. Nagyon remé-
lem, hogy a tavaszira már
végre eljutok. Persze a min-

dennapokban is tapasztalom
az összefogást. Szinte bár-
melyik biciklist meg lehet
kérdezni, hol vetted ezt vagy
azt, hol van a legközelebbi
kerékpárszerviz. Nagyon ren-
desek a bringás emberek,
mindig segítenek.
[VELO:] Volt már kerékpá-
ros baleseted?
Ó.E.: Igen, egyszer elütöttek.
Mivel még nem tudok annyi-
ra jól biciklizni, nagyon pró-
bálok arra figyelni, hogy kije-
lölt kerékpárhelyeken közle-
kedjek, és hogy minél kevés-
bé élezzem tovább a meglé-
võ autós-kerékpáros konflik-
tust. Mindezek ellenére egy
autós elcsapott egy picikét.
Azóta bukósisakot hordok,
merthogy a kerékpározás
azért veszélyes mûfaj.

Ma már annyi bicikli van a színházban,
hogy alig tudom betenni a bringámat."

”

[VELO:]Hogy néz ki egy na-
pod, mennyire vagy leterhelt?
Ó.E.: Viszonylag korán kelek, a
kisfiam korán ébreszt bennün-
ket. Tízre megyek próbálni, ez
kettõig tart, utána irány a gyere-
kért, és aztán este már nem
mindig kell visszamennem, mert
mostanában nem játszom sokat. 
Mégis ez így is eléggé leterhelõ,
úgyhogy valóban jól esik felpat-
tanni a bringára.

Én nagyon szeretek
sportolni, de nem

edzötermekben vagy
aerobikklubokban,

hanem kinn 
a szabadban.

”

”
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tó, millió lehetõséget kínálva túrák vagy edzések tervezésére. A tu-
lajdonos, Móczár Zsolt maga is kipróbálta a kerékpározás minden
formáját, a fél Európát átszelõ országúti túráktól kezdve az MTB
versenyzésig, így jól tudja, mire van szüksége a bringásoknak.
Nyugodt, csendes szállás, nem csak a ridernek, de a paripának
is, külön garázzsal a kétkerekûeknek. A tekerés végén gõzborotva
áll rendelkezésre, hogy másnap újra tiszta bringára ülhessünk fel.
A házban hat két- és háromágyas szoba bérelhetõ, saját zuhany-
zóval, wc-vel. Az alsó szinten egy többcélú terem található,
amely bármire használható: ebédlõnek, kisebb bulik rendezésére
is alkalmas, de egy edzõtábor keretében még a görgõket is be le-
het állítani. 
Természetesen a remekül felszerelt konyha sem hiányozhat, ahol
bármi megfõzhetõ, nem csak a sablon tésztafélék. Összefoglalva
a tesztelés nem lett volna ugyanaz, ha nem a Kétkerék Vendégház
ad otthont az eseménynek, külön köszönet a vendéglátásért
Orsinak és Mucinak.

a Kétkerék Vendégházban
TESZTTÁBOR

"Hegyikerékpáros és országútis szempont-
ból is az ország egyik legjobb térsége, a
Mátra szívében található."

IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ::  www.ketkerekvendeghaz.hu 

A mátraszentlászlói Kétkerék Vendégházban minden feltétel adott, hogy a brin-
gázáson kívül semmi másra ne legyen gondunk. Hegyikerékpáros és ország-
útis szempontból is az ország egyik legjobb térsége, a Mátra szívében találha-

REMEK KÉTNAPOS PROGRAMMAL KEDVESKE-
DETT A BIKEFUN KFT. A HAZAI KERÉKPÁROS ÉS
OUTDOOR SAJTÓ KÉPVISELÕINEK.
MÁTRASZENTLÁSZLÓN, A KÉTKERÉK VENDÉG-
HÁZBAN LÁTTAK MINKET VENDÉGÜL EGY KÉT-
NAPOS TESZT-TÁBOR KERETÉBEN. 

a Kétkerék Vendégházban
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Hardtail merevvázas kerékpár.
Jellemzõi: CO2 alumínium váz; RST Gila
Pro T8 teleszkóp (100mm); Shimano
Alivio hátsó váltó; Shimano Acera elsõ
váltó; Shimano STEF-50 fékváltókar;
Tektro 836 V-fék; Shimano Acera hajtókar
22/32/44; FSA monoblock; CST
Caballero 26 x 2.1" gumikülsõ;
Cannondale XC nyereg; S, M, L méret-
ben; Kék színben;
Ára: 99 900 Ft
Info: www.mali.hu

BUTIK
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CANNONDALE F7
Nem akármilyen hátsó lámpával van dol-
gunk! A Trek terméke 10 ledet foglal
magában, aminek köszönhetõen minden
oldalról, 360 fokban látható sötétben. Nem
csak a kerékpáron használható de bátran
rögzíthetjük hátizsákra, ruházatra, biztosak
lehetünk benne, hogy látszani fogunk a for-
galomban. Természetesen vízálló kivitelben,
csúcsminõséget képvisel a hátsó lámpák
között.
Ára: 4 300 Ft
Info: www.trek.hu

TREK "360 FOK" VILLOGÓ

2008-ban új divatos modellekkel bõ-
vült a Shopper táskacsalád. Számos
kedves részlet, mint például a színes
zipzárak teszik ezeket a táskákat fiata-
lossá. 
A divatos modellek egy nagy elsõ re-
keszt és belsõ zsebeket tartalmaznak
valamint egy titkos zsebet is. Három
különbözõ színben kapható (bézs,
zöld, fekete) rögzített fedéllel, amely
könnyen levehetõ. A fedél könnyen
nyitható a kosár tetején található zipzár
segítségével. Acél vázánál fogva rög-
zíthetõ a Klickfix rendszerhez is, így
egy mozdulattal le és felrakhatod a
kormányra. Maximum terhelése: 7kg
Ára: 13 000 Ft
Info: www.evobike.hu

SHOPPER FASHION
KERÉKPÁROS TÁSKA100% pamut

nõi rövidu-
jjúpóló, egyedi
megjelenéssel.
Ha igazán más

akarsz 
lenni.

Nyári végi le-
árazás: 6790.-Ft
helyett 3990.-Ft

Info:
www.bemp.hu

STOOP
PÓLÓ

Csíkos mintázatú
utcai nadrág, nagy
zsebekkel. Stílusos
megjelenés a min-
dennapokra.
Nyár végi leárazás:
20890.-Ft helyett
10490 .-Ft
Info: www.bemp.hu

LONGBOARD 
UTCAI 
TÉRDNADRÁG

Könnyû, tetszetõs políro-
zott alumínium pumpa-
test, ergonómikus T-mar-
kolat, 160 PSI maximális
nyomás, univerzális sze-
lep-csatlakozó. A maga-
san elhelyezett, jól olvas-
ható kijelzõ segítségével
könnyen beállíthatod a
kívánt guminyomást.  
Ára: 3 390 Ft
www.bikefun.hu

BIKEFUN
ALUMÍNIUM
MÛHELYPUMPA    

Kétségtelen, hogy a LED-es lámpák keve-
sebb energiát fogyasztanak és helyzetjel-
zésre kiválóak, viszont a halogén lámpák
ára kedvezõbb, és ezen az árszinten sokkal
jobb a teljesítményük. A könnyen, szerszám
nélkül felszerelhetõ kocka a gyári adatok
szerint kb. 20 m-re világít. 
Ára 4.200 Ft.
Info: www.neuzer.hu

SIGMA CUBELIGHT
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Korrekt kis csomagot kínál az Altrix,
ráadásul nagyon jó áron. A
klasszikus sportszemüveg formájú
Winnerhez két pótlencse és egy tör-
lõkendõ is jár. Ezüst, vagy fekete
kerettel kapható, ára 4.690 Ft.
Info: www.neuzer.hu

ALTRIX WINNER

Merida multifunkciós hátizsák, túrázáshoz,
vagy akár mindennapos utcai használatra is.
Befogadóképessége variálható a kivehetõ bel-
sõ résznek és a több rekesznek köszönhetõen.
Camelbak víztartálynak (2L) is kialakítottak
benne helyet (a tartály nem tartozéka). A hos-
szabb túrák során a szivacsos hátsó és a szi-
vacsos, erõsített vállrész gondoskodik kényel-
münkrõl. Az apróságokat oldalt és elöl kialakí-
tott kisebb zsebekben helyezhetjük el, a háti-
zsák bukótartóval is rendelkezik.
Ára: 12 900 Ft
www.bikefun.hu

MERIDA MULTI HÁTIZSÁK  

Egy ideális kompromisszum,
ha nem szeretsz sokat vacakol-
ni a pumpálással, de nem
akarsz egy mûhelypumpát
magaddal cipelni a hátizsák-
ban. A kifordítható talp biztosít-
ja a stabilitást, miközben a T-
markolat segítségével
kényelmesen pumpálhatsz. Az
univerzális "Clever valve"
lehetõvé teszi, hogy bármilyen
szelephez könnyedén csat-
lakoztasd. 
Ára: 2 790 Ft
www.bikefun.hu

BIKEFUN TALPAS
MINIPUMPA:           

A weboldalon megtekinthetõ, folyamatosan változó
mintákból szabadon összeállíthatod saját pólód. Vá-

laszthatsz póló fazont,- méretet,- színt, és mintát.
Egyedi elképzeléseidet is (csapatok, cégek logóit is

beleértve), megvalósíthatod. Termékeinket nem csak
bringásoknak ajánljuk, hanem mindenkinek, akinek

fontos hogy észrevegyék. Így bízvást javasoljuk gör-
deszkásoknak, rollereseknek, országúti edzéseket

végzõ futóknak, vagy akár a kutyáknak-macskáknak
az út szélén...de akár "csak" játszótérrõl hazaigyekvõ

kisgyermekeknek is, bárkinek, aki hazafelé közle-
kedni kényszerül és hazavárják. Éjszakai számhábo-

rú-játékosoknak viszont határozottan ellenjavallt. A
Fény legyen Veletek!

Ára: 3490 Ft
Info: www.creativebike.hu

FÉNYVISSZAVERÕ PÓLÓK

Semmi hókuszpókusz,
egy kilométeróra, amely
tudja az igazán fontos
funkciókat: aktuális és ma-
ximum sebesség mérése,
napi megtett távolság,
odométer, órafunkció
12/24 kijelzéssel. Mindezt
tetszetõs, strapabíró kön-
tösben, amely remekül
passzol a Trek bringád-
hoz. (2 éves garanciával)
Ára: 4 500 Ft
Info: www.trek.hu

TREK 
KILOMÉTERÓRA
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KERÉKVÁR
On-line kerékpár
szaküzletünk
széles választék-
kal és olcsó
árakkal várja
kedves vásárlóit.
Gyors házhoz-
szállítás az or-
szág bármely
pontjára!
Az árverés me-
nüben ingyene-
sen hírdetheti
megunt alkatrészeit és kerékpárját.
Termékeink közötti böngészéshez vá-
lassza a Termékek menüt. Részletes
árlistánkat elérheti
itt is! Észrevételeiket és kérdéseiket
feltehetik az alábbi telefonon.
INFORMÁCIÓ
Telefon: 20/222-57-76
Web: http://www.bikesupport.hu/

TÁSKÁK MINDEN
VÁLASZTÉKBAN
On-line kerékpár szaküzletünk széles
választékkal és olcsó árakkal várja
kedves vásárlóit. Gyors házhozszállí-
tás az ország bármely pontjára!
Az árverés menüben ingyenesen
hírdetheti
megunt alkatrészeit és kerékpárját.
Termékeink közötti böngészéshez

válassza
a Termé-
kek me-
nüt.
Részle-
tes árlis-
tánkat el-
érheti
itt is!
Észrevé-

teleiket és kérdéseiket feltehetik az
alábbi telefonon.
Telefon: 20/222-57-76
Web: http://www.bikesupport.hu/

KERÉKVÁR
On-line kerékpár
szaküzletünk
széles válasz-
tékkal és olcsó
árakkal várja
kedves vásárló-
it. Gyors ház-
hozszállítás az
ország bármely
pontjára!
Az árverés me-
nüben ingyene-
sen hírdetheti
megunt alkatrészeit és kerékpárját.
Termékeink közötti böngészéshez
válassza a Termékek menüt. Részle-
tes árlistánkat elérheti
itt is! Észrevételeiket és kérdéseiket
feltehetik az alábbi telefonon.
INFORMÁCIÓ
Telefon: 20/222-57-76
Web: http://www.bikesupport.hu/

KERÉKVÁR
On-line kerékpár szaküzletünk széles vá-
lasztékkal és olcsó árakkal várja kedves
vásárlóit. Gyors házhoz-
szállítás az ország bár-
mely pontjára!
Az árverés menüben
ingyenesen hírdetheti7
megunt alkatrészeit és
kerékpárját.
Termékeink közötti
böngészéshez válasz-
sza a Termékek menüt.
Részletes árlistánkat el-
érheti
itt is! Észrevételeiket és kérdéseiket felte-
hetik az alábbi telefonon.
INFORMÁCIÓ
Telefon: 20/222-57-76
Web: http://www.bikesupport.hu/

KERÉKVÁR
On-line kerékpár szaküzletünk széles vá-
lasztékkal és olcsó árakkal várja kedves
vásárlóit. Gyors házhozszállítás az ország
bármely pontjára!
Az árverés menüben ingyenesen hírde-
theti7 megunt alkatrészeit és kerékpárját.
Termékeink közötti böngészéshez válasz-
sza a Termékek menüt. Részletes árlis-
tánkat elérheti itt is! Észrevételeiket és
kérdéseiket feltehetik az alábbi telefonon.
INFORMÁCIÓ
Telefon: 20/222-57-76

MERIDA
On-line kerékpár
szaküzletünk széles
választékkal és ol-
csó árakkal várja
kedves vásárlóit.
Gyors házhozszállí-
tás az ország bár-
mely pontjára!
Az árverés menü-
ben ingyenesen
hírdetheti7 megunt
alkatrészeit és kerék-
párját.
Termékeink közötti böngészéshez válasz-
sza a Termékek menüt. Részletes árlis-
tánkat elérheti

KERÉKVÁR
On-line kerékpár
szaküzletünk
széles választék-
kal és olcsó
árakkal várja
kedves vásárlóit.
Gyors házhoz-
szállítás az or-
szág bármely
pontjára!
Az árverés me-
nüben ingyene-
sen hírdetheti
megunt alkatrészeit és kerékpárját.
Termékeink közötti böngészéshez vá-
lassza a Termékek menüt. Részletes
árlistánkat elérheti
itt is! Észrevételeiket és kérdéseiket
feltehetik az alábbi telefonon.
INFORMÁCIÓ
Telefon: 20/222-57-76
Web: http://www.bikesupport.hu/

On-line kerékpár szaküzletünk széles válasz-
tékkal és olcsó árakkal várja kedves vásárlóit.
Gyors házhozszállítás az ország bármely
pontjára! Az árverés menüben ingyenesen
hírdetheti megunt alkatrészeit és kerékpárját.
Termékeink közötti böngészéshez válassza a
Termékek menüt. Részletes árlistánkat elérhe-
ti. On-line kerékpár szaküzletünk széles vá-
lasztékkal és olcsó árakkal várja kedves.

HOLMIK SPINNINGELJ TÉLEN!
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mogatást biztosít az induló egyesületnek, vala-
mint hatékonyan képviseli a turisztikai szakma
felé. A kerékpáros-szakmaiságot Jankovics
Ferenc - az egykori Mapei profi kerékpáros
csapat (évekig Magyarország legeredménye-
sebb nemzetközi kerékpáros klubja) edzõje -
garantálja. 

Terepviszonyok a régióban és mi van most?
Ugyanis minket, magyarokat, ha utazást terve-
zünk a közeljövõben, akkor az érdekel, ami
most van. Nyugodtan kijelenthetem, szinte
már minden megvan a régióban, ami kerékpá-
ros szemnek, szájnak ingere. Szakág szerinti
korlátok sincsenek, ugyanis az országútisok

és a montisok is találnak maguknak megfelelõ
terepet. Nem is lehet ez másképp, hiszen a jú-
lius végi Tour de Zalakaros országúti maraton
és a Zalakaros Kupo XCO montis verseny is
azt bizonyítja, az aszfaltbetyároknak és a
hegyikerékpárosoknak is bõven akad megfele-
lõ minõségû és mennyiségû terep. Mivel a
study-tour országúton zajlott, ezért most elsõ-
sorban errõl tudok írni. A környék útjai a ma-
gyarországi átlaghoz képest jó minõségûek és
igen csekély rajtuk az autóforgalom. Azt hi-
szem ez a két tényezõ már önmagában is
meggyõzõ az országútisoknak, de ez még
nem minden. Ami a terepviszonyokat illeti,
dimbes-dombos tájjal van dolgunk, mely ideá-
lis terep lehet a kezdõknek és az edzéseket
komolyan vevõ, teljesítmény orientált amatõ-
röknek is. Amire ne számítsunk, azok a hosz-
szú hegyek, ebbõl ugyanis nem nagyon van a
régióban. A Kis-Balaton körüli rész ugyan telje-
sen sík, de a fõutakról letérve több meredek
szõlõhegy is okozhat "bonyodalmat".
Toszkánában érezheti magát az ember, amikor
a falusi házak és a szõlõskertek közt kanya-
rogva felkapaszkodik a 20%-os emelkedõn,
majd a horizonton feltûnnek az aranyló búza-
mezõk. A táj valóban szép és nyugalmat

Megalakult a TEKER
Mi pedig odamentünk, láttunk, et-
tünk, ittunk, tekertünk, pihentünk és
meglepõdtünk. Hogy min? Például
azon, hogy nyugat-európai példára
alakult meg a TEKER, mely a Kis-
Balaton Termál Út Kerékpáros Egye-
sület. Az Egyesület 51 települést kí-
ván felölelni Nagykanizsától
Zalaszentgrótig és célja a térség ke-
rékpáros turizmusának összehan-
golása, koordinálása, közöttük ko-
operáció létrehozása.

Tevékenységük célja, a kerékpáros közleke-
dés részarányának növelése, a rekreációs és
hobbysport-kerékpárosok számának szerve-
zett keretek között történõ növelése, a kerék-
pár nélkül érkezõ, kerékpárt szállítani nem kí-
vánó turisták számára a kerékpárral történõ tú-
rázás lehetõségének biztosítása, a régió fõbb
településein kerékpáros központok létrehozá-

sa kerékpárbérlési és szerviz lehetõséggel, pá-
lyázati források és önkormányzati támogatás
felhasználásával kerékpáros túraútvonalak ki-
táblázása, pihenõhelyek létrehozása, a fenn-
tartható turizmus fejlesztése és a turisztikai
szezon meghosszabbítása. Az Egyesület elnö-
ke dr. Oláh Péter, a zalakarosi Hotel Karos Spa
szálloda vezérigazgatója, aki komoly háttértá-
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Kerékpározási
lehetõségek 
a Kis-Balaton körül
HÉVÍZ ÉS ZALAKAROS NEVE HAL-
LATÁN VALÓSZÍNÛLEG A LEGTÖBB
EMBERNEK A GYÓGYVÍZ, A TER-
MÁLFÜRDÕK ÉS AZ EZZEL KAPC-
SOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK JUT-
NAK ESZÉBE. A RÉGIÓ
KERÉKPÁROS SZEMPONTBÓL IS
NAGYON KOMOLY FEJLÕDÉSNEK
INDULT, MELYET JÚLIUS KÖZEPÉN,
EGY ÚGYNEVEZETT. STUDY-TOUR
KERETÉBEN MUTATTAK BE A HAZAI
ÚJSÁGÍRÓKNAK…

Túraajánló:

ZALAKAROS ÉS HÉVÍZ TÉRSÉGE
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hotelben és a Hévízen például rengeteg kis ut-
ca "butikban" is kapható masszázs, mely szin-
tén fontos lehet a fáradt biciklis lábaknak. 
A végére hagytam, de egyáltalán nem elha-
nyagolható tényezõ, hogy a térségben kiváló
borok találhatók. Bár a sportolók nem isznak
alkoholt alaptézistõl nagyon messzire nem kell

eltérni, de néhány pohár jó minõségû bor elfo-
gyasztása feltétlenül javasolt, ha ezen a kör-
nyéken táborozik az ember.

ÖSSZEGZÉS:
A régióban a szállodák összefogása példaér-
tékûnek tûnik, valóban felismerték a kerékpá-
ros vendégekben rejlõ potenciát és igyekez-
nek ennek a körnek az igényeit felmérni és ki-
elégíteni. A környék a kerékpározás minden
fajtájára alkalmas, korosztálytól függõen. Csa-
ládosoknak különösen kedvezõ lehet, hiszen a
wellness szállodák programjai közt a család
minden tagja találhat élményeket. Érdekes volt
látni, hogy a szállások nagy részét a hazai tu-
risták töltik meg, nem kell már a nyugat-német
"vendégmunkásokra" hagyatkozni. 
Ha a TEKER-nek sikerül elképzeléseit és törek-
véseit véghezvinni és ehhez megfelelõ anyagi
forrást is találnak, akkor néhány éven belül
igazi kerékpáros paradicsommá nõheti ki ma-
gát a térség, ami a külföldi bringásokat is von-
zani fogja. Azoknak, akik pedig egy változatos
terepen, igényes körülmények között, a spa-k
gyógyító erejét is kihasználva szeretnének egy
kerékpáros túra- vagy edzõtábort eltölteni, a
régió kitûnõ választás lehet. 

HASZNOS LINKEK:

Hévízi Turisztikai Marketing Egyesület - www.hevizmarketing.hu
Hévíz Szobakiadók Szövetsége - www.heviz.hu
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árasztó. A Kis-Balaton térsége szá-
momra eddig (a Tüskeváron kívül) is-
meretlen terület volt és nagyon kelle-
meset csalódtam. A környéken igen
élénk vízi- és egyéb élõvilág "rejtõzik",
így a pihenõnapokon beiktathatunk pél-
dául egy bivalyrezervátum látogatást,
madár lest vagy kilátó látogatást is.

Azoknak sem kell megijedni, akik nem
szívesen közlekednek még csekély for-
galom mellett sem az országúton, a tér-
ségben és legfõképpen a települések-
bõl kivezetõ utakon egyre több kerék-
párút épül. 

Azokban a szállodákban, melyek a
TEKER-hez csatlakoztak, már elérhetõ
a kerékpárkölcsönzés, szerviz és szer-
vezett túrák kínálata is. Öröm volt látni,
hogy a szállodai személyzet és vezetõ-
ség is egyre inkább kezd megbarátkozni a ke-
rékpárosok jelenlétével, ez kulcskérdés lehet,
ugyanis a bringások ott érzik jól magukat, ahol
nem nézik ki õket a kopogós cipõ és tarkabar-
ka mezek miatt sem. 

Hol lakjunk, mit együnk, hogy pihenjünk?
A régióban természetesen rengeteg különbö-
zõ árú és minõségû szállás várja az idei láto-
gatókat. A környéken gombamód elszaporod-
tak az ún. wellness szállodák, melyek általá-
ban 3-4 csillagosak és rendkívül magas minõ-
ségi követelményeknek felelnek meg. A Study-
tour alatt mi is ilyenekben laktunk, így kerék-
páros szempontból az alábbiakat tudom róluk
mondani. Ha az ember kerékpározik, éhes
lesz és fáradt. Mindkettõre megoldást kell ta-
lálni az edzések után, fõleg, ha másnap is ter-
vezünk egy komolyabb menetet. A wellness-
szállodák árai általában félpanziót foglalnak
magukba, mely svédasztalos reggelit és va-
csorát jelent. Az általunk látogatott hotelek
mindegyikében, minkét étkezés során megta-
láltam az asztalon azokat az ételeket és italo-

kat, melyek magas tápértékkel, szénhidrát-
szinttel, de kevés zsírtartalommal bírnak, így
ideálisak a kerékpáros edzésmunkához. Azért
hozzáteszem, a sütik is nagyon finomak
voltak…

Az ember sokszor azt gondolja, az olcsóbb és
saját magunk által készített ételek is megte-
szik, de az ezzel járó bonyodalom (bevásárlás,
fõzés stb.) nem kívánt kellemetlenségeket hoz-
hat a bringás nyaralás során. Az említett szál-
lodák láthatóan tudatosan válogatják össze az
étrendeket, úgy, hogy azok közt mindenki ta-
láljon ízlésének megfelelõt. 
A szobák tágasak és jól felszereltek, nagymé-
retû fürdõvel, minibárral, satellite tv-vel, erkély-
lyel. A wellness hotelekben természetesen kö-
telezõ "tartozék" a welness részlegek haszná-
lata is, mely a bringásoknak megint csak nagy
elõnyére várhat. Azon kívül, hogy az itt megta-
lálható szolgáltatások (szauna, termálvíz,
jakuzzi, élményfürdõ stb) jólesõ érzést és ki-
kapcsolódást jelentek, nagyban elõsegítik a
testi és szellemi regenerációt is. Szinte minden

TÚRA TÚRA

A Hévízi tó 60,5 hektáros természetvédelmi területen
fekszik, melybõl 4,44 hektár a tó felszíne. Fokozottan
védett a forrásbarlang és a tó. Az 1975-ben felfedezett,
nagyméretû barlangban több hideg- és melegvizes for-
rás karsztvize keveredik össze egymással. Innen a ke-
vert gyógyvíz egy szûk folyosón halad tovább, majd
egyenletes, 38,5 °C-os hõmérsékleten jut a forrásbar-
langból a gyógytóba. A tó élõvilága a víz hõmérsékleté-
bõl és sajátos összetételébõl adódóan egyedi. A víz és
iszap mikroorganizmusai nagyban hozzájárulnak a tó
gyógyító erejéhez. A kénbaktériumok ként vonnak ki a
vízbõl, más baktériumtörzsek pedig a tõzeg lebontásá-
ban és a gyógyiszap kialakításában játszanak fontos
szerepet. A világon egyedül itt fordul elõ a
"Micromonospora heviziensis" mely erõteljes fehérje-
és cellulózbontó. Az élõvilág változatosságát jelzi, hogy
néhány növényfaj csak itt lelhetõ fel Magyarországon,
sõt Európában.

A HÉVÍZI GYÓGYTÓ:
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SZARVASKÕI ÖKO-PARK 70 
(országút)
május 17.
Rajt-Cél: Szarvaskõ, Öko-
Park Panzió, Kemping és
Kalandpark
Indulás: 7.00-9.00 óra
Nevezési díj: 800 Ft/fõ
Táv: 72 km
Szint: 800 m
Szintidõ: 5 óra
Útvonal:
Szarvaskõ - Mónosbél -
Bélapátfalva - Szilvásvárad -
Szalajka-völgy - Gerennavár -
Olaszkapu - Bánya-hegy -
Hereg-rét - Felsõtárkány -
Felnémet - Szarvaskõ -
Szarvaskõ

BICSKE 130/75/55
(országút)
május 17.
Rajt-Cél: Bicske - Sportpálya
Útvonalak
Bicske 130
Bicske - Felcsút -
Alcsútdoboz - Vértesacsa -
Lovasberény - Vereb -
Pázmánd - Kápolnásnyék -
Velence - Gárdony - Agárd -
Pákozd - Sukoró - Velence -
Nadap - Lovasberény -
Csákvár - Vértesboglár - Szár
- Szárliget - Nagyegyháza -

Óbarok - Bicske
Indulás: 8.30-9.30 óra
Nevezési díj: 1100 Ft/fõ
Táv: 127 km
Szint: 1100 m
Szintidõ: 7,5 óra

BICSKE 75
Útvonal: 
Bicske - Felcsút -
Alcsútdoboz - Vértesacsa -
Lovasberény - Csákvár -
Vértesboglár - Szár -
Szárliget - Nagyegyháza -
Óbarok - Bicske
Indulás: 9.00-10.30 óra
Nevezési díj: 900 Ft/fõ
Táv: 72 km
Szint: 645 m
Szintidõ: 5 óra

BICSKE 55
Útvonal: Bicske - Felcsút -
Alcsútdoboz - Vértesacsa -
Lovasberény - Csákvár -
Vértesboglár - Bicske
Indulás: 9.00-11.00 óra
Nevezési díj: 700 Ft/fõ
Táv: 56 km
Szint: 633 m
Szintidõ: 4 óra
Hasonló rajt-cél helyszínnel
lehetõség van szintidõ nélkül
túrázgatni a Bársony István
emléktúrákon.

EGRI BÜKK 80 
(terep)
május 31.
Rajt-Cél: Felsõtárkány, Imókõ
üdülõ
Indulás: 7.00-9.00 óra
Nevezési díj: 800 Ft/fõ
Táv: 80,7 km
Szint: 1340 m
Szintidõ: 6 óra
Útvonal:
Felsõtárkány - Barát-rét -
Oldal-völgy - Völgyfõ-ház -
Gerzsény-ház - Pazsag eh. -
megyehatár - Lillafüredi
országút - Bánya-h. -
Nagymezõ - Bánkút -
Hármaskúti eh. -
Gerennavár - Szalajka-völgy -
Szilvásvárad - Bélapátfalva -
Szarvaskõ - Felsõtárkány

VELENCE TÍZSZER

(országút)
június 7.
Rajt-Cél: Velence, Ifjúsági
Camping elõl
Indulás: 6.30 óra
Nevezési díj: 120 Ft/kör/fõ
Táv: 28 km/kör
Szint: 110 m
Szintidõ: 1,5 óra
Útvonal:
Velence - Gárdony - Agárd -
Pákozd - Sukoró - Velence

TELJESÍTMÉNYTÚRA AJÁNLÓ
Fogadjunk, hogy ha
olvasod ezt a szöve-
get, akkor elmész va-
lamelyik túraajánló-
ban található túrára.
Hogy ráhibáztam, de
amúgy is elmennél?
Nem gond, használd
az alábbi sorokat
emlékeztetõként…
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