2018. szeptember 11.
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00011 AZONOSÍTÓSZÁMÚ,
„FENNTARTHATÓ KERÉKPÁRFORGALMI FEJLESZTÉS SZENTGOTTHÁRDON” ELNEVEZÉSŰ
PÁLYÁZATA KAPCSÁN AZ ALÁBBI SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGEKET VALÓSÍTJA MEG
A projekt keretében a városközponti kettős körforgalomtól a Tompa Mihály utcáig kerékpáros
nyomvonalat, a Tompa Mihály utcától a Brenner János térig kétoldali irányhelyes kerékpársávot
alakítanak ki. Helyi kerékpárforgalmi hálózati terv is készül, illetve a kerékpáros közlekedést
népszerűsítő szemléletformáló kampányt is megvalósít az Önkormányzat.
A pályázati felhívásban előírt kötelező szemléletformáló tevékenység lebonyolítása az Arany János
Általános Iskolában kezdődött, ahol a „Suli KRESZ” elnevezésű játékos foglalkozáson vehettek részt a helyi
alsó tagozatos diákok. A délutáni eseményen résztvevő gyerekek hasznos ismeretekre tehettek szert és
bővíthették közlekedési ismereteiket is. Az esemény lebonyolításában közreműködtek a Szentgotthárdi
Rendőrőrs munkatársai. Nekik és a pályázatnak köszönhetően hasznos, kerékpáros meglepetéseket is
kaptak a gyerekek (kerékpáros lámpa szett, láthatósági pánt és tornazsák, stb.). A program legfőbb célja a
diákok biztonságos közlekedésre való nevelése és a KRESZ szabályok elsajátításának elősegítése volt.
A további szemléletformáló tevékenységek lebonyolításával a Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896
(Szekere) egyesületet bízta meg az Önkormányzat. Szervezésükben 2018. szeptember 8-án kerékpártúrára
került sor, amely egy hosszabb, 49 km-es (Szentgotthárd-Felsőszölnök-Cepinci-ApátistvánfalvaSzentgotthárd) és egy rövidebb, 28 km-es távból állt. A szentgotthárdiak lelkesedését tükrözi, hogy a rövid
útvonalat választották kevesebben. A regisztrált résztvevők ajándékokat (emlékpólót, kulcstartó) kaptak,
ezután a kerékpározás KRESZ szabályairól, majd a kerékpározás jótékony egészségügyi hatásairól
hallhattak előadást. Bemelegítő torna és nyújtás után indult maga a túra. A résztvevőket Szlovéniában és
Szentgotthárdon is megvendégelték. A nap zárásként a résztvevők között egy MALI összecsukható
kerékpárt sorsoltak ki a szervezők a pályázati támogatás jóvoltából.
A kampány itt nem ért véget, 2018. szeptember 22-ig a Bringára Gotthárd facebook oldalára
Szentgotthárdon és vonzáskörzetében készült kerékpáros fotók feltöltésével az első három legtöbb lájkot
gyűjtő értékes nyereményekben részesül (fürdőbelépő, vacsora meghívás, Mali összecsukható kerékpár).
Az Európai Mobilitás hetében 2018. szeptember 20-án 7.00 és 9.00 között kerékpárral érkezőket a Széll
Kálmán téri szökőkútnál úti csomag formájában reggelivel vendégelik meg a szervezők.
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