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“Az emberek nem lusták. Egyszerűen nincs olyan céljuk, ami motiválná őket.” (Anthony Robbins) 

 
 
 

1. A közösség közlekedési szokásainak bemutatása:  
 
Csapatunk a 3. feladatra való készülés során összeállított egy több kérdésből álló táblázatot, 
melynek kitöltésével egyértelműen láthatóvá vált, milyen szokások és milyen lehetőségek 
határozzák meg a mindennapi közlekedésünket. A végeredmény nagyon tanulságos, főleg ha 
abból a nézőpontból nézzük, min tudnánk változtatni és mennyi múlik az elhatározáson. 
Szerintem, nekünk sikerült! 
Röviden bemutatjuk, hogyan is közlekedünk mi, Takimakik! 
Mivel Budapest vonzáskörzetében, Dunakeszin és Pest peremkerületének is a peremén lakunk, 
számos nehézséggel találkozunk, ha mellőzni szeretnénk az autót. De ne szaladjunk ennyire 
előre! Mert az alább felsoroltak tesznek tanúbizonyságot arról, hogy ilyen körülmények között 
milyen nagy dolog, amit a csapatunk vállalt és meg is valósított 
 
A táblázatunkból kiderült, hogy csapatunk tagjainak családonként 1 vagy két autójuk van (melyek 
átlagfogyasztása 5-8 liter között van). Naponta általában 5-max.10 kilométerre lévő dolgokat 
közelítünk meg autóval. Ilyenek közé tartozik a bevásárlás, óvoda, iskola, vonatállomás, 
metróállomás. A korábbi szokások magyarázata az időszűke. És ami viszont nem rajtunk múlik, 
az a közösségi közlekedés nem megfelelő szervezettsége lakóhelyünkön. Ez komoly akadály. 
Például a lakhely és a gyermekek programhelyszíne között 3 busszal lehet eljutni egyikből a 
másikba 50 perc alatt, mely útnak a megtételéhez kerékpárral elegendő 10 perc, autóval 3 perc. 
Tavasztól őszig a kerékpárt választjuk, télen pedig az autó nyer. 
 
Munkahely: a munkahelyre való bejutásban környezettudatosnak valljuk magunkat. Van, aki 
robogóval megy munkába (kevesebbet fogyaszt, kevésbé szennyezi a környezetet, könnyebb vele 
parkolni és nem indítjuk be feleslegesen 1 ember miatt a kocsit), többen a metró- vagy 
vonatállomásig használják az autót, onnan tömegközlekedéssel vagy elővárosi vonattal folytatják 
tovább az útjukat.  
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Óvoda, iskola: azt hiszem, ebben az esetben használjuk legtöbbet az autót és ez lenne az, amin a 
legkönnyebben tudnánk változtatni… a mi változtatásainkat ld  alább 
 
A piszkos anyagiak: A csapat túlnyomó többségének van BKV bérlete, melyet napi 
rendszerességgel használ is. Azonban Pest határán kívüli közlekedés (lakóhely-metró 
viszonylatban) anyagi vonzata igen megterhelő, autóval való közlekedés egy 4-5 tagú családnál 
jóval olcsóbb. 

 
 
 

2. Energiatakarékos, megváltoztatott gyakorlat bemutatása: 

 
Lássuk, min lehet és tudtunk is változtatni! 

 

 
 
Általában: átgondoltuk és a napi egyszerű teendőkön lehet legjobban változtatni. Összeírjuk 
és megszervezzük egy úttal a bevásárlást, postát, gyerekeket, stb. Emellett a 

nagymamákhoz menet „110-ezünk” az autópályán, melynek üzemanyag-spórolása jelentős, 
időben eltérés pedig 100 km-en kb. 8 perc, ami abszolút vállalható. Az autók tekintetében 
leszereljük a tetőcsomagtartót, amikor arra nincs szükség. A keréknyomást ellenőrizzük és a 
motort kímélve magasabb sebességfokozatra kapcsolunk, egyenletesen gyorsítunk és 
lassítunk. Erre a mindennapokban tudunk figyelni. 
Kisebb bevásárlást próbáljuk autó nélkül (biciklivel, rollerrel, gyalog) végezni. 
Több vonatos kirándulást szervezünk. 
 

Munkahely: ebben jók voltunk és így teszünk ez után is( 
 
Óvoda, iskola: ebben komoly előrelépések történtek, mivel a gyerekekkel közösen könnyebb 
változtatni és nagyon lelkesen fogadják az új és jó dolgokat. Két család összefogott és heti 
váltásban egyikük „begyűjti” az óvodás csapatot, másik az iskolás csapatot, így családonként 
egy-egy úttal kevesebb.  
Egy másik család vállalta a tavasz beálltával, hogy heti két alkalommal rollerrel hozza haza a 
gyerekeket az oviból.  
 
Amivel meg kell/kellene küzdenünk: az első és legfontosabb: az IDŐ. Komoly szervezéssel és 
odafigyeléssel az idő-tényező több esetben legyőzhető, igyekszünk figyelni rá, bár türelem is 
kell hozzá. És vannak esetek, amikor sehogy sem tudjuk kikerülni (van egy határ, aminél 
korábban nem kelünk fel ).  
A kerékpár esetében ütköztünk a legnagyobb akadályba. Pedig tudjuk, ez az egyik legjobb 
alternatíva a család minden tagja számára. Környezetbarát és munkába menet a napi sport 
adagunk is megvan!: 
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Dunakeszi-Budapest viszonylatban veszélyes és nem megoldott a kerékpáros közlekedés. A 
magyar autóskultúrának nem teljesen része még a kerékpáros, ami jelentős akadály az 
indulás elhatározásánál. Sokan közlekedünk kisebb-nagyobb gyerekkel, velük pedig ritkán, 
kevés esetben vállalható az út kerékpárral, mivel gyakori, hogy az úttest egy része csak a 
kerékpársáv, ami gyerekekkel nagyon veszélyes. Kevesen tudják azt megoldani, hogy 
gyerekükkel együtt az iskolából hazafele biciklizzenek (hol van addig a szülő és a gyerek 
biciklije, időbeli összeegyeztetés). Emellett a kerékpártárolók csekély száma és a biztonsági 
faktor nagysága szab gátat egy-egy helyen otthagyni a kerékpárt. A nagybevásárlásnál a 
teherbírása csekély. Pedig mennyivel egyszerűbb lenne így és mennyivel zöldebb:  
 

 

 
És üdvözöljük az ilyen évről-évre működő kezdeményezéseket:  
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3. Bónusz(: 
 
Amikor már odafigyeltünk autóra, biciklire, óvodára, kerékgumira, szervezésre és minden 
másra, úgy gondoltuk, odafigyelünk másokra is. Egy dologgal több jót is tenni( Gondoltunk 
egyet és a közeli plébánián, ahova többen is járunk, összefogva meghirdettük, hogy a húsvét 
előtti időszakban, aki teheti érkezzen a misékre autó helyett kerékpárral, rollerrel, gyalog, 
vagy ha valamilyen okból nélkülözhetetlen a kocsi, akkor telekocsival a vasárnapi misékre. És 
az üzemanyagon megspórolt összeget tartós élelmiszer formájában juttassa el a Katolikus 
Karitásznak.  
Az összegyűlt adományok mellett természetesen a cél az is volt, hogy minél többen 
ráérezzenek annak az ízére, milyen jó rászánni az időt az útra, ami már önmagában egy 
program, közös élmény. Bízunk benne, nem csak húsvétig tart!:) 
 

  

 
 

 
 
 
 
 


