
A KTE Tolna Megyei Területi Szervezete három helyszínre szervezett programot a 

Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. 

  

1.)   Úttörténeti Múzeum Kiskőrös:  

Pénteken KTE Tolna Megyei Szervezete és a Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozatával 
közösen szervezte meg egy Budapesti Általános iskolai osztály részére a múzeum 
látogatást, ahol egy Pécsi iskola is jelen volt. Az eseményt Tóth László, a KTE Tolna megyei 
elnöke nyitotta meg, a diákok és az óvodások közlekedésbiztonsági előadáson, gyakorlati 
KRESZ foglalkozáson és ügyességi feladatokon vettek részt. 
  

2.)   ULTRA BALATON futó és kerékpáros verseny. 

Szombaton 11óra 10 perckor rajtolt Balatonfüredről az 5fős futóváltó és a 3fős kerékpáros 

kísérők a 221kilóméteres Balatont megkerülő versenyen. Volt napsütés, eső, szél, izgalom. 

Sikeres célba érkezés vasárnap délelőtt 22:41:46 idő alatt teljesítettük a 221 kilométert. 

  

3.)   Szekszárdi Duna Híd kerékpáros  felkeresése. 

A program a tervezet szerint megvalósult. 

"A Közlekedési Kultúra Napja" 2019. május 11.  

Az esemény idei szlogenje: "TÁRSAK A KÖZLEKEDÉSBEN, A KÖZLEKEDÉSÉRT, úton, 

vízen, sínen, levegőben!" 

A Közlekedés...tudományi Egyesület Tolna Megyei Területi Szervezete "Együtt két keréken" 

elnevezéssel csatlakozott a Közlekedési Kultúra Napja országos rendezvénysorozathoz. 

Együttműködve a Gemenc Motoros Egyesülettel 2019. május 11. napján kerékpártúrát 

szervezünk Szekszárd-Keselyűs-Szent László Duna-híd-Szekszárd útvonalon az alábbiak 

szerint: 

Programtervezet: 

- 10,00 óra: kerékpáros gyülekező Szekszárd, Sportcsarnok előtti téren, ahol lehetőség lesz a 

Gemenc Motoros Egyesület és a Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által szervezett 

programokon való részvételre (Kresz-vetélkedő, tombola, kerékpáros ügyességi pálya, 

motoros bemutató, stb) 

- 11,00 óra: együtt elindulunk Keselyűs irányába, Zoltán Fritz kerékpáros túravezetővel, az 

első frissítő állomás: Keselyűs, ahol laza fröccs, gyümölcs, szörp és ásványvíz segíti 

regenerálódásunkat.  

FONTOS! Környezettudatosak vagyunk...saját poharat mindenki hozzon magával, egyszer 

használható műanyag pohár nem lesz, max.: papírpoharat tudunk adni, valamint a keletkezett 

szemetet zsákban gyűjtjük! 

Továbbindulunk a Sió zsilipen keresztül, a töltésen át a Szent László Duna hídig, ahol a 

résztvevőket vendégül látjuk zsíros kenyérrel és frissítővel. 

- 14,15 óra: tervezett visszaindulás Szekszárd, Sportcsarnok előtti térre. 

- 15,30 óra: Közös Kerékpáros-Motoros demonstráció (felvonulás) Szekszárd belvárosában, a 

Gemenc Motoros Egyesülettel közös - Rendőrség által biztosított - közlekedés! 

A kerékpáros út oda-vissza: cca 40 km. 

https://www.facebook.com/zoltan.fritz.3?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARAuCqxcPJnx3QD551j1aY3DvaWS0-RfYGU-dcqw42OV97ELfRA9xX9Qrl4FIKXNs5U7qCPBtAEbChHr&fref=mentions


  

          Mindhárom rendezvény nagyon sikeres volt. 

          Fotók mellékletben csatolva!  

  

(Nagyon sok fotó (életkép) készült mindhárom rendezvényünkön a terjedelme miatt csak 

néhányat csatoltam. Adathordozón át tudjuk adni a KTE titkárságra.) 

  

Üdvözlettel: 
  

Tóth László 
KTE Tolna Megyei Területi Szervezet elnöke 


