
 
 

ÍRÁSBELI EMLÉKEZTET� 

 
 

Rendezvény megnevezése: Bringára fel! 3. 
 
 
Id�pont:    2020. június 12. 
 
 
Helyszín:    6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 
 
Bevezet�:  Bringára fel! 3. – A program célja a közösség aktivizálása a szabadtéri 

programok tekintetében, a kerékpározás népszer�sítése úgy, mint 
közlekedési eszköz, csakúgy, mint kiváló szabadnapos kirándulási 
lehet�ség. 

 
 
Összefoglaló a rendezvényr�l:  
 
A rendezvény a város központi helyszínén, a Városháza el�tt került megrendezésre. Az eredetileg 
az Európai Unió szeptember 22. napjához kapcsolódó Bringára fel! rendezvényt az Önkormányzat 
idén 2020. június 12-én tartotta meg. Az id�pontváltozást indokolja, hogy a tavaszi id�szakban a 
járványhelyzet, valamint a (Kormány által) bevezetett járványügyi intézkedések következtében a 
közösségi élet szinte teljesen elt�nt, s a program alkalmas volt, arra, hogy a korábbi színvonalú 
közösségi élet visszatérjen. A programot a mórahalmi Polgár�rség szervezte meg. A helyszín 
kiválasztása során a szervez�k ügyeltek arra, hogy a rendezvény megszervezésére olyan 
helyszínen kerüljön sor, ahol minél több embert meg tudtak szólítani és figyelmüket felhívni a 
kerékpáros közlekedés el�nyeire és fontosságára.  
A Polgár�rség tagjai a megjelenteknek kisel�adást tartottak a kerékpáros közlekedés pozitív 
hatásairól, arról, hogy ennek a közlekedési formának a választása mind fizikai, mind mentális 
értelemben rendkívüli egészségmeg�rz� és javító hatása van. Nem maradt el a legfontosabb 
KRESZ szabályok ismertetése, melyek betartása nélkülözhetetlen, ha egy aktív kerékpáros 
közösséggel rendelkez� városi közlekedési kultúra kialakítása a cél. A kialakult járványhelyzetre 
tekintettel javasolták, hogy ne csak közlekedési eszközként tekintsenek a lakosok a kerékpárra, 
hanem merjék bátran használni kirándulásokhoz, a térség csodálatos természeti tájainak és a 
környez� településeknek a felfedezésre, mely kiváló alternatíva az idei nyáriszünetre a 
biztonságosnak nem mondható külföldi nyaralások helyett. A tájékoztatást követ�en, hogy ne csak 
szavakkal ösztönözzék a lakosokat a kerékpárhasználatra, több ajándék is kiosztásra került 
(kerékpáros felszerelések). 
 
A rendezvény célcsoportja, résztvev�k:  Mórahalom lakossága. 
 
A rendezvény értékelése: A rendezvény elérte a célját, sikerült megszólítani a lakosokat, akik 

kifejezetten örültek, hogy végre egy szabadtéri rendezvény 
megrendezésre kerül. Örömmel fogadták az ajándékokat és 
hasznosnak ítélték meg a kerékpározásról kapott információkat. 


