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Hogyan is kezdôdött?
Olvasmány

Az ember megjelenése óta törekszik a teher továbbítását könnyíteni, gyorsab-
bá tenni.
Kezdetben a nehéz terheket emberek, állatok vitték vagy a földön húzták, elôbb
közvetlenül a talajon, késôbb szántalpakra rakva.
Ezt követôen az ember farönköket rakott a nehéz teher alá, s így gördítette
tovább.

Körülbelül 5000 évvel ezelôtt találta fel az ember az egyik legjelentôsebb
találmányt, a kereket, amely egyszerûen meghatározva: kerek és gurul.

A szállítás és a kerék rövid történetét a következô képsor mutatja be:
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Dédnagyszüleink még megcsodálták az autót, amely akkor új közlekedési esz-
köz volt. Nagyon idôs emberek emlékeznek még a lóvasútra, mely hasonló volt
a villamoshoz, de síneken futott és lovak húzták. Vidéken akkoriban még min-
denütt csak lovas kocsikon jártak.
Sokáig a szekér, a kocsi volt a teherszállítás, a közlekedés leggyorsabb esz-
köze. Amikor az elsô gôzgépek készültek, kevesen hitték, hogy a gôzgép se-
gítségével készült közlekedési eszközök valaha országokon fognak keresztül-
futni.
Repülôgép akkor még nem volt, csak kutatók kísérleteztek vele. Csodaszám-
ba ment, ha nagy, szivar alakú léghajó ezüstös teste csillant meg az égen.
A közlekedési eszközök mintegy száz éve sokasodtak meg körülöttünk. Ezek a
közlekedési eszközök futnak, robognak az emberrel az országutak betoncsík-
jain, úsznak a végtelen tengereken, a tengerek mélyén, szállnak magasan a fel-
hôk felett. A világûr kapuját is a technikai felfedezések nyitották meg az ember
elôtt.
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velocipéd kerékpár

A kerékpár

A XIX. században jelent meg az utakon a kerékpár, bár története sokkal
korábbra nyúlik vissza. A múlt század közepén nyerte el mai formáját.

Jól jegyezd meg!

Mindig csak ott szabad gyakorolni a kerékpározást, ahol nincs forgalom!
A kerékpáros sokkal gyorsabb, mint a gyalogos, így több veszély is le-
selkedik rá!

A kerékpár fôbb részei

lámpa (fehér 
vagy sárga fényû)

csengô kormány

nyereg

pedál kerék

fényvisszaverô

gyorsjáró futógép csontrázó
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Hol és hogyan közlekedhetünk biztonságosan 
kerékpárral?

• 12 éves kor alatt közúton tilos kerékpárral közlekedni.
• Ne kerékpározz a járdán, mert a gyalogosok biztonságát is veszélyez-

teted!
• Lehetôleg csak ott közlekedjetek kerékpárral, ahol kiépített kerékpárút

van.

Kerékpárút Kerékpárút vége Gyalog- és 
kerékpárút kezdete

Gyalog- és 
kerékpárút vége

• A „Lakó-pihenô övezet” táblával jelölt útra a kerékpáros behajthat. Se-
bessége azonban nem haladja meg az óránkénti 20 km-t, és a gyalogo-
sokat sem veszélyeztetheti!

• A kerékpársávot az úttesttôl útburkolati jellel, sárga folytonos vonallal vá-
lasztják el.
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A városi tömegközlekedés

1. Ismételjétek át és bôvítsétek ismereteiteket a városi tömegközleke-
désrôl!
• Elôször gondoljátok végig, honnan hová szeretnétek elmenni!
• Nézzétek meg, hogyan és milyen jármûvekkel juthattok el legha-
marabb úti célotokhoz!

Figyeljétek meg, hogy sok helyen a nagyobb útkeresztezôdéseknél sin-
csenek gyalogos-átkelôhelyek!
Itt gyakran aluljárókat vagy felüljárókat építettek a járókelôk számára. 
Az aluljárókban táblák tájékoztatnak a keresett utcák, terek és a felszínen
közlekedô jármûvek helyérôl. Érdemes alaposan megfigyelni!
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A jármûvek megállóhelyeire táblák hívják fel a figyelmet. Az informá-
ciós táblák segítenek az eligazodásban.

Az autóbuszra, trolibuszra és villamosra a járdaszigeten kell várakozni.
Olyan villamosmegállóban, ahol nincs járdasziget, a járdán kell várni, és
felszállás céljából az úttestre csak akkor léphettek, ha a villamos meg-
állt a megállóhelyen. 
Az autóbuszok és a trolibuszok számára sokszor úgynevezett „öblöket”
építenek az úttestre, hogy a megálló buszok ne zavarják a többi jármû
haladását. Az úttestre festett sárga vonalak az autósok számára is figyel-
meztetést jelentenek, hogy ezt a területet szabadon kell hagyniuk!

Forgalmas utaknál sokszor korlátot szerelnek fel, amely elválasztja az út-
testtôl a járda gyalogosait. Sokszor láthatóak a járdaszigeten is korlátok,
amelyekre tilos felmászni és tilos alattuk átbújni.
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Utazás tömegközlekedési jármûveken

Amikor utaztok az autóbuszon, villamoson, metrón vagy HÉV-en, sok
mindenre kell figyelnetek utazás közben!

• Jármûvekre várakozva, érkezési sorrendben álljatok a várakozók közé!
Amikor a megállóban várakoztok, mindig az úttesttôl távol álljatok és
figyeljetek a közeledô jármûvekre!

• A buszmegállóknál, ha két M („MM”) betût láttok, ügyeljetek arra, hogy
itt a buszok egymás mögött is beállhatnak, és lemaradhattok a hátul
megálló buszról!

• Felszállni és leszállni csak akkor szabad, ha már megállt a jármû!
• Felszállás elôtt várjátok meg, amíg az utasok leszállnak! Felszállás

közben ne tolakodjatok!
• A menetjegyet a felszállás után rögtön érvényesíteni kell!
• Ügyeljetek arra, hogy az ajtónak ne támaszkodjatok, és ha egy mód

van rá, húzódjatok a kocsi belsejébe, hogy ne zavarjátok a le- és fel-
szállókat! A biztonságos közlekedés érdekében fontos, hogy a vezetô
minden irányba kilásson a fülkébôl, ezért ne álljatok az üvegajtó elé!

• Utazás közben figyeljetek arra, hogy az idôseknek, betegeknek és kis-
gyermekkel utazóknak mindig adjátok át a helyet!

• Ha nem ültök le, mindig erôsen kapaszkodjatok, mert a nagy forgalom-
ban a vezetônek sokszor kell hirtelen fékeznie!

• Leszállásnál segítsük le a rászorulókat!
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Utazás a metrón

• A jegyet úgy kell érvényesíteni a metrólejáratnál, hogy beleteszitek a
narancssárga dobozba, amely csöngetéskor bélyeget üt rá, és így lesz
érvényes a jegy. A jegyet az egész metró területén ôrizzétek meg, mert
ellenôrizhetik.

• A metró mozgólépcsôjén mindig a jobb oldalon álljatok, hogy a sietôk-
nek szabad útja legyen!

• A metrón, a megállóban és a kocsik belsejében is kiírják az állomások
nevét, de még térkép is segít a tájékozódásban. Érdemes tanulmá-
nyozni!

• A metró peronján nagyon kell vigyázni, mert a sínpályát csak egy feke-
te gumiszônyeg választja el az utasoktól. A biztonsági sávra tilos rálép-
ni, amíg a szerelvény nem érkezett be az állomásra! Azért tilos, mert a
sínek között életveszélyes áramvezeték húzódik, és egy rossz mozdu-
lat után odaeshettek.
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A vasúti közlekedés régen
Olvasmány

A szárazföldi közlekedés-
sel párhuzamosan fejlô-
dött a vasúti közlekedés
is. Az elsô lóvontatású
vasút még csak árut szállí-
tott. A gôzgép megjelené-
se a vasúti közlekedésben
is forradalmi változásokat
eredményezett.
1804-ben zakatolt a világ
elsô gôzmozdonya. 1825-
ben Stephenson gôzmoz-
donya már óránként 24
km-es sebességgel pöfö-
gött, és a szerelvény 450
utast tudott befogadni.

A vasúti közlekedés ma

Ma már a vasúti sínek az egész országot behálózzák, s a villany- és dízelmoz-
donyok biztonságos és gyors közlekedést biztosítanak az utazni vágyóknak.
A vonatokat az állomásokon szolgálatot teljesítô vasutas jelzésére indítja el a
mozdonyvezetô, de elôtte gondoskodnak arról, hogy minden kocsi ajtaja csuk-
va legyen.
• Nem szabad az ajtónál állni, mert balesetveszélyes! A baleset elkerülésére

a vasúti kocsik ajtaját biztonsági zárral látják el, néhány vonaton pedig gomb-
nyomással nyithatók és zárhatók az ajtók.

• Mozgó vonat ablakán nem szabad kihajolni! Még kisebb sebesség esetén
is súlyos sérülést okozhatnak a közeli oszlopok vagy a fák ágai.

• Mozgó vonat ablakán
egyáltalán nem szabad
kidobni semmit, nem-
csak a környezet, ha-
nem az utastársak testi
épségének megóvása
érdekében sem!
(A kidobott tárgy visz-
szaeshet valamelyik
hátrébb lévô ablakon,
de a vonat mentén ha-
ladókra is ráeshet!)
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