
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

1Jt . számú előterjesztés 

a Kőbányai Torna Club 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 
és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Torna Club (továbbiakban KTC) 2011-ben működési költségek támogatására 6 
millió forint támogatást kapott, melynek pénzügyi elszámolását 2011. december 15-ig az 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnálleadta. 

A kerékpár szakosztályban 20 ll-ben változások történtek, Garamszegi László, többszörös 
országúti magyar bajnok kerékpáros vezetőedzőként tevékenykedik a szakosztálynáL A 
Kápolna Általános Iskolában összegyűlő bázis gyakorlatilag a hét minden napján sportol, 
hétvégenként versenyekre vagy kirándulni mennek, hétköznap pedig erősítő, futó és más 
képességfejlesztő edzésekkel készítik fel a gyerekeket Nagy gondot fordítanak az utánpótlás 
nevelésre, amely korosztály egyre komolyabb eredményeket ér el. Nem csak versenyzők 
képzésével foglalkozik az egyesület, hanem hobby kerekeseknek is szerveznek tavasztól 
novemberig minden szombaton 50-60 km-es túrákat. 
Az Önkormányzat felkérésére az egyesület közreműködött a várhatóan pályázati pénzből 
megvalósuló, a kerületen is áthaladó Rákos-patak menti kerékpár-túraterv véleményezésében, 
ahol javaslatot tett arra, hogy a kerékpárutat a kerület minden lakója tudja használni. 
Az KTC a 2012-2013. szezonra reklámszerződést kötött, mely alapján Merida Kőbánya TC 
néven szerepel a versenyeken, ezáltal a támogató cég 7 millió forint vásárlási kedvezményt 
biztosít az egyesület részére kerékpárokra, alkatrészekre, felszerelésre. 
A KTC ritmikus gimnasztika szakosztályában több, mint 80 kislány sportol, az ovis 
korosztálytól a felnőtt versenyzőkig. Edzéseiket heti 5 alkalommal tartják a Szent László és a 
Kápolna Általános Iskolákban, ahol a szakmai fejlődésüket balett-tanár is segíti. 
A versenyeken a szakosztály sportolói 2011-ben is kiemelkedő eredményekkel végeztek. 
Az egyesület 20 ll-ben több eseményt is szervezett a kerületben önállóan vagy partnerek 
bevonásávaL 
A Kőbánya Vuelta Kupa ritmikus gimnasztika versenyére, ami a sportág hazai megalapítója, 
Dr Abádné Hauzer Henriette emlékére rendezett esemény, az ország minden szegletéből 
érkeztek csapatok. A 350 versenyző igyekezett minden tudását bevetni, hogy elnyerje a Heni 
néni vándorserlegét 
A Vakond futam februárban került megrendezésre, közös szervezéssel a Vuelta SportirodávaL 
Ez a verseny a :Budapest X. kerület Kőbánya alatt található bányarendszerben kijelölt ll 00 
méteres körpályán haladt. Ez a megmozdulás számtalan résztvevőt és a média megjelenését 
eredményezte. 
Az Isaszegi túrára 2011. április 9-én került sor, ez egy 50 km-es táv (oda-vissza) a Kőbánya
Isaszeg-Kőbánya útvonalon. Ez az 1948. április 6-ai csata emléktúrája, ahol több mint 150-en 
ülnek kerékpárra, köztük családok, fiatalok, idősek. 
A Szent László napok és a Street Ball fesztivál változatos programokkal várta idén is a 
kerületi és nem kerületi lakosokat egyaránt. 



Az Autómentes nap, a versenyek, az edzések, a túrák mind arra szolgálnak, hogy Kőbányán a 
kerékpár sportágat népszerűsítsék és a közösséget építsék. A programokról az egyesület a 
www.kobanyabringa.hu oldalon folyamatosan tájékoztat minden érdeklődőt. 

A 2012-ben kapott támogatást az alábbi célokra kívánja felhasználni a KTC: 
l. a ritmikus sportgimnasztika terembérleti díjának kiegészítése, 
2. a kerékpáros szakosztály edzőinek, ingyenes túrákat kísérő túravezetőknek a béréhez, 
kerékpáros szakemberek költségeihez való hozzájárulás, 
3. Buruczki Szilárd olimpiai válogatott kerettag felkészülése, versenyeztetése, 
4. rendezvények szervezése. 

Az Eisenkrammer Károly elnök által benyújtott 20 ll. évi szakmai beszámolót az előterjesztés 
2. melléklete, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (Il. 27.) 
önkormányzati rendelet alapján a működési költségek támogatására vonatkozó 4 millió forint 
2012. évi tervezett felhasználsát az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 

A 2011. évi pénzügyi elszámolás megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban (1105 Budapest, 
Bánya u. 35. 217-es iroda). 

ll. Döntési javaslat 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Torna Club 2012. évi önkormányzati támogatása tervezett felhasználásáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. március 8. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~ 
Jegyző 



l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.•. /2012. ( .. )határozata 

a Kőbányai Torna Club 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Torna 
Club 2011. szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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Kőbányai Torna Club SE 
Támogatási Elszámolás 

819/2011 (VIli. 25.) 

Ritmikus gimnasztika gyerek kategóriás csapatunk 

Buruczki Szilárd a piros-fehér-zöld, magyar bajnoki mezben 
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Kőbányai Önkormányzat 
Fürst Ágnes 
sportreferens 
részére 

2011 . 12. 15. 
11 02 Budapest 
Szent László tér 29. 

Tárgy: 
Pályázati beszámoló 

819/2011 (VIli. 25.) 

Tisztelt Fürst Ágnes! 

Levelemhez csatolva küldöm a Kőbányai Önkormányzat által a Kőbányai Torna Club 
Sportegyesületnek nyújtott 2011. évi működési támogatás elszámolását. 
A támogatás összege: 6.000.000 Ft 
A támogatás a 819/2011 (VIli. 25.) számú Önkormányzati Határozat alapján lett folyósítva aKTCSE 
részére. 

A KTC SE 2011 . évi tevékenységének rövid összefoglalója: 

2011-ben több eseményt is szerveztünk a kerületben önállóan vagy partnerek bevonásával: 
Február 6.: Vakond futam a kőbányában (erről külön beszámolót készítettünk) 
Április 9.: Isaszeg-túra- teljes körű lebonyolítás. 
Június 25.: Szent László napok- részvétel a kerékpáros program szervezésében. 
Június 28.: A StreetBall fesztivál keretei között kerékpáros terepverseny a Sportligetben 
Június 29. : A StreetBall fesztiválon kerékpáros ügyességi pálya működtetése, oktatás. 
A nyári szünetben, a tábort szerezők felkérésére ingyenes kerékpáros foglalkozásokat 
tartottunk minden héten három alkalommal a kerület két iskolájában (Üllői úti és a Bánya utcai 
általános iskola) a napközis táborba iratkozott kőbányai gyerekek számára. 
Szeptember 20. Autómentes Nap óvodások részére- a kerékpáros program szervezése. 
Szeptember 22. Autómentes Nap iskolások részére - a kerékpáros program szervezése. 
December 1 O. Kőbánya-Vuelta Kupa- országos ritmikus gimnasztika csapatverseny 
December 22. (ez még hátravan) KTC-Vuelta SE karácsonyi gála. 

Egyesületi élet a kerékpár szakosztályban: 
Tavasztól új vezetőedző tevékenykedik a szakosztálynál, Garamszegi László, többszörös 
országúti magyar bajnok kerékpáros. 
Hetente 6 alkalommal tartunk foglakozásokat, a versenyidőszakban vasárnap általában 
versenyekre utazunk, a szombati napon hosszabb túrákat edzéseket tarunk, hétköznap 
délutánokon (Hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon) pedig erősítő, futó, és más 
képességfejlesztő tréningetek tartunk. A szakosztály bázisa a Kápolna téri Általános Iskola. 
Ebben az évben is kimagasló eredményt ért el olimpiai reménységünk, Buruczki Szilárd, aki a 
cyclo-cross és a maraton szakág magyar bajnoki eimét is megszerezte. Nemzetközi 
versenyeken elért kimagasló eredményeivel jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a 
Magyarország jelenleg biztos kijutó hellyel rendelkezik a londoni olimpiára. Ebben a 
szakágban kvalifikáció 2012. május 24-én zárul le. 
Az ősz, téli versenyeken az utánpótlás korosztály is egyre komolyabb eredményeket ért el. A 
téli SzuperCross sorozat több állomásán is sikerült több első és dobogós helyezést elérni az 
U19-es fiúk, és az U17-es lányok között. 
A hobbi kerekesekkel is foglalkozunk. Tavasztól november végéig minden szombaton 50-60 
km-es túrákat szerveztünk a túrázni vágyók részére a Körösi Csoma Művelődési Központ elől. 
Az Önkormányzat felkérésére az Egyesület részt vett a Főváros által tervezett, várhatóan 
pályázati forrásból megvalósuló, a kerületen is áthaladó Rákos-patak menti kerékpárútterv 
véleményezésben. A KTC SE konkrét javaslatokat fogalmazott meg, hogy a kerület minden 

l~ 
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lakója használni tudja a várhatóan megépülö utat. Ezen felül javaslattal éltünk a meglévő 
kőbányai kerékpárút hálózathoz való kapcsolódáshoz, és fejlesztéshez. 
Az egyesület 2012-2013. szezonra megállapodott a Merida márkát forgalmazó Bikefun Kft-vel, 
hogy a kerékpár szakosztály két évig Merida Kőbánya TC néven szerepel a versenyeken. 
Ezért cserében összesen évi 7 millió Ft értékben biztosít kerékpárokat, alkatrészeket és 
kerékpár vásárlási kedvezményt. Ezzel Buruczki Szilárd a világ élvonalával azonos szintű 
technikai háttérhez jut, és az egyesület a többi sportolója részére is jelentős kedvezménnyel 
jut minöségi sportfelszereléshez. 
A KTC SE edzésein, túráin résztvevők száma: 50 fő 
Kerékpár versenyeken résztvevők száma: 1 O fő 
Edzők száma: 2 fö, Garamszegi László (versenyzők), Acsai Zoltán (túrázók) 
Buruczki Szilárd kiemelkedő eredményei: 

o felnőtt magyar bajnok cyclo-cross szakágban 
o felnőtt magyar bajnok mtb maraton szakágban 
o felnőtt magyar bajnoki 2. hely mtb XCO szakágban 
o számos győzelme és dobogós helyezése itthon és külföldön, Romániában, 

Törökországban, Izraelben, Malajziában ... 
o Világranglista helyezése: 82. 

Egyesületi élet a ritmikus gimnasztika szakosztályban 
Az RG szakosztályban több mint 80 kislány sportol, több csoportban. Kezdő ovis tanfolyamos 
csoportoktól a felnőtt, versenyzökig. 
Edzéseinket, tanfolyamainkat a Szent László téri és a Kápolna utcai Általános Iskolák tornatermeiben 
tartjuk. Hetente öt alkalommal, délután 4-5 órától este 7-8 óráig. 
A gyerekek felkészítését szakértö edzök mellett balett tanár is segíti. 
Az egyesület tagjai eredményesen szerepeinek országos versenyeken. 
A szakosztályvezető Ladányi Beatrix, edző Pusztai Melinda, Lukács Lilla, Csomai Renáta. 

Beszámo16m végén külön szeretném kiemelni a KTC idei legsikeresebb rendezvényének, a Vakond 
futamnak a média megjelenéseit. A Vakond futamra a média kiemeit megjelenése volt jellemző . Az 
internetes hírportálok, és papíralapú újságak mellett az alábbi médiumok számoltak vagy számolnak 
be az eseményről: 

~ DigiSport - reggeli élő Csisztu Zsuzsával beszélgetés 8 perc Oanuár 26.) 
~ Neo FM 1,5 perc riport- szombaton este és vasárnap reggel 
~ MTV Híradó l Telesport este 20 óra, és 20:40-kor: 1,5 perces képes beszámoló 
~ ATV híradó- vasárnap este 
Még hátra vannak a megjelenések: 
~ TV2 Aktív- hétfő este összefoglaló 
~ TV2 - életmód magazin - két héten belül 
~ ATV regionális híradó- képes beszámoló 
~ lndex.hu - indexvideó-képes beszámoló 
~ TV1 O - képes beszámoló 
~ BringaTV.hu 
~ BringaHiradó 

Minden beszámoló kiemelten foglakozott Kőbányával , és bányával, valamint azzal a lehetöséggel, 
hogy az Önkormányzat lehetőséget biztosított a versenyre. Sok helyen készül riport a versenyen 
résztvevő Buruczki Szilárddal, a Kőbányai Torna Club magyar bajnok versenyzőjéveL Részletes 
beszámolók, fényképek, részletes eredmények, videók a Kőbányai Torna Club és a Vuelta Sportiroda 
honlapján találgatóak. www.kerekparinfo.hu www.kobanyabringa.hu 
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Rendezvények: 

Vakond futam 
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A Vakond futam földalatti kerékpáros verseny a Kőbányai Torna Club és a Vuelta Sportiroda közös 
szervezésében kerül megrendezésre. 

Az esemény időpontja : 2011. február 6. (vasárnap) 10-18 óra 

A pálya 
Budapest X, kerület Kőbánya alatt található bányarendszerben kijelölt 1100 méteres körpálya, amely 
két akadályt is tartalmaz: egy átlépőt, valamint egy 10 méter hosszú lépcsőt. A bánya talaja beton, 
helyenként csúszós, nedves. Mountain bike kerékpár javasolt. A kivilágított bánya járatok 5-6 méter 
szélesek, általában 6-8 méter magasak. A pálya kezdő kerékpáros számára is biztonsággal 
teljesíthető. 
Résztvevők 
A versenyen részt vehetett mindenki, aki a versenykiírást és a Vuelta Sportiroda általános 
versenyszabályzatát elfogadta. Fejvédő használata minden kategóriában kötelező volt. A szervezők 
fejvédőt korlátozott számban tudtak biztosítani az iskolások részére. 
A résztvevők létszámát a bánya befogadóképessége miatt korlátozták. Kategóriánként az indulói 
létszámot váltóverseny esetén 20 csapatban, elit kategóriában 30 főben maximalizálták. Mivel a 
versenyt farsang idején tartották, ezért a jó hangulat érdekében ajánlott volt jelmezbe öltözni. 
A Vakond futam az egyedi kerékpáros program mellett kiváló lehetőség volt arra, is, hogy az országos 
médiában bemutassuk Kőbánya értékeit, különlegességeit. Számtalan média megjelenés mellett a 
Magyar Televízió esti Híradója 2 percben, a TV2 Aktív című műsora pedig 5 percben foglalkozott a 
versennyel, egyben bemutatva a bányát is. 

Jelmezes futam Gyerekverseny a föld alatt 

CJányai Torna Club 
~· Sportegyesület ~ 
•• ,. Q .. t111nest. Bodza u. 3 ~/a ~ .// . J 
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Isaszegi túra 
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Isaszegi emléktúra- 2011. április 9., szombat, Táv: 50 km (oda-vissza) 
Kőbánya - Isaszeg - Kőbánya útvonalon rendezte az Kőbányai Torna Club az Önkormányzattal 
közösen, április 9-én az 1849. április 6-ai csata emlékére kiírt kerékpáros emléktúrát. Az eseményen 
több mint másfélszázan ültek kerékpárra; az isaszegi emlékműnél a korábbi ötletgazda, Kovács 
Róbert, Kőbánya polgármestere is koszorút helyezett el. A 60 kilométeres túrán - több kőbányai 
képviselő mellett - családok, fiatalok, idősek közösen vettek részt; a biztonságra a rendőrség mellett 
az útvonal-biztosítás Motoros Egyesület és a Kőbányai Wolf Polgárőrség vigyázott. A hagyományos 
isaszegi emléktúra ötlete a ma kőbányai polgármesterként, korábban iskolaigazgatóként 
tevékenykedő Kovács Róbert személyéhez kötődik; a Kőbányai TC idén második alkalommal vállalta 
a szervezést. A csata emlékművénél történelmi visszatekintést hallhattak a résztvevők, feltöltődhettek 
az ott kialakított frissítőállomáson. Az első 100 regisztráló fényvisszaverős ajándék hátizsákot kapott. 
"A túrával több célunk volt. Egyrészt szerettük volna elérni, hogy tavasszal minél többen kerékpárra 
üljenek, minél több családot megmozgassunk, népszerűsítve így a sportágat Több mint százötvenen 
eljöttek. Másrészt egy sportos kezdeményezés kapcsán kívántunk közel kerülni a tavaszi hadjárat 
egyik jelentős - a Görgey Artúr vezette magyar sereg győzelmével záródó csatával kapcsolatos -
történelmi eseményéhez"- összegzett Eisenkrammer Károly főszervező. 

OKobányai Torna Club 

www.kobanyabrfnga.hu 

Fényvisszaverő, ajándék hátizsák 
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Szent László napok 
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Telefon: 061 l 273-18-61 
Fax: 061 l 273-18-62 
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A már hagyományossá vált Szent László Napok rendezvényen változatos prograrnak nyújtanak 
szórakozási lehetőséget gyerekeknek, felnötteknek egyaránt. Az idei évben, június 25-én az 
Önkormányzat BringaPárba~al is várta az odalátogatókat A jelentkezök virtuális 500 méteren 
versenyeznek, görgökre rögzített kerékpárokkaL A szervezésben itt is a KTC SE segített a technikai 
háttér biztosításban. 

StreetBall fesztivál 
Június 28-29-én a hagyományos, kőbányai StreetBall fesztiválon is szerveztünk kerékpáros 
programokat. Terepversenyen és ügyességi pályán is kipróbálták magukat a gyerekek a 
Sportligetben. 

' -, 
.. .. l l 

Sorban állnak a pályához a gyerekek 

( "bányai Torna Club 
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Autómentes nap 

Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Telefon: 061 l 273-18-61 
Fax: 061 l 273-18-62 

www.kobanyabringa.hu www.kobanyarq.hu 

Az óvodások és alsó tagozatosok számára 2011 . szeptember 20-án a Kőbányai Sportközpont 
telephelyén kerékpáros ügyességi vetélkedöre került sor a helyi gyerekek körében. A Kőbányai Torna 
Club Triálosa többszörös magyar bajnok Mátyási Zoltán tartott bemutatót. 

Szeptember 22-én pedig már a nagyobbak, a 12-18 éves diákok számára szerveztünk az Autómentes 
nap keretében kerékpáros programot. Felvonulásra került sor általános iskolások és középiskolások 
részére 2011. szeptember 22-én. Az útvonal biztosításában részt vettek a Rendőrség, az 
útvonalbiztosítás Motoros Egyesület, és a Wolf Polgárőrség mellett a KTC tagjai is. A találkozási 
helytől legtávolabb levő iskola (Kertvárosi Általános Iskola) diákjait kora reggel motorosok és 
gyakorlott kerékpárosok kisérték el a Kőbányai Szabadidő Központig (KÖSZI). Innen 10 órakor indult 
a közel 500 bringás a kerültet bejáró útjára. 

útvonal leírása: Kerékpározás útvonala: Előd utca, KÖSZI - Bánya utca -Ászok utca - Halom u. -
Ihász u. - Harmat u. - Hangár u. - Bányató u. - Sibrik Miklós út- Maglódi út- Éles sarok- Körösi Cs. S. 
út - Harmat utca - Előd utca, KÖSZI. Ez az útvonal érint kerékpárutat, valamint olyan területeket is, 
ahol még nincsen kiépített kerékpárút. A menet egy kis kört megtesz a Bánya utca 37. szám alatt 
található pincerendszerben is. 
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Programok: 

Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Telefon: 061 l 273-18-61 
Fax: 061 l 273-18-62 

www.kobanyabringa.hu www.kobanyarg.hu 

Kerékpározás a kijelölt útvonalon, környezetvédelmi totó, elsősegély bemutató, totó a kerületről, drog 
prevenciós bemutató, kötélhúzó verseny, radarbemutató, kerékpáros bemutató. A résztvevő gyerekek 
gyümölcsöt és ásványvizet kaptak, valamint minden résztvevő gyermek számára egy-egy pólót 
biztosítottunk, melyen "Mobilitási Hét 2011. - Kőbánya" felirat szerepelt. A nap leglátványosabb 
pillanatait Nagy Gizmó Attila és barátinak extrémsport bemutatója jelentette - a legnagyobb sikere a 
hátraszaltónak volt. A rendezvény végén Polgármester úr díjakat adott át a résztvevőknek. 
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Kerékpárverseny gyerekeknek az Autómentes Napon: 

Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Telefon: 061 l 273-18-61 
Fax: 061 l 273-18-62 
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Kőbányai Torna Club által megrendezésre került a Kőbányai Szabadidő Központ előtti füves területen 
egy 250 méteres körpályán a felső tagozatosok és középiskolások számára 4 korosztályban 8 
kategóriában kiírt 2 illetve 5 körös Mountain Bike verseny. 

Kerékpározás a nyári napközis táborokban 

A Kőbányai Torna Club a nyári vakáció idején, két helyen is új programmal bővítette a gyermekek 
nyári időtöltését. Az Önkormányzat által a Bánya utcai Janikovszky Éva Általános Iskolában tartott 
Napközi otthonos táborban .Drótszamár klub" fantázia néven kerékpáros foglalkozásokat tartottunk 
június 24-től augusztus 9-ig minden kedden és pénteken 9:30 órától-11 :30 óráig, valamint minden 
hétfőn az Üllői úti Általános Iskolában 14:00- 16:00 óráig. A foglalkozásokat az egyesület kerékpáros 
szakosztályának edzője vezette, ahol a gyerekeknek lehetőségük volt elsajátítani forgalomtól elzárt 
helyen a kerékpározás és a biztonságos közlekedés alapjait és a KRESZ szabályait. 

A foglalkozásokon az alábbi feladatok voltak: 
~ kerékpár részeinek alapismerete, KRESZ szabályainak megfelel-e a gép 
~ kerékpár helyes beállítása: nyereg, kormány magasság stb. 
~ fejvédő helyes beállítása 
~ elindulás, megállás, hátranézés, irányjelzés 
~ szlalomozás bólyák között, fék, váltó kezelés 
~ vészkerülés, vészmegállás, lassúsági verseny, egyensúlyozás 
~ kulacs felvétele menet közben és más hasonló játékos és hasznos feladat volt a programban. 

Átlagban 20-30 gyermek tudott rész venni egyszerre a foglalkozásokon forgószínpad szerűen váltva a 
kerékpárokat, melyeket a Janikovszky Általános iskola és KTC SE biztosított. Az egyéb eszközöket 
(fejvédők, jelölő bóják) is a KTC biztosította. Akinek meg tudta oldani, az saját kerékpárral is jöhetett. 
Rossz idő esetén egy földszinti helyiségben elméleti oktatást tartottunk, alapfokú kerékpár szerelési 
ismeret, gumijavítás, ill. KRESZ oktatás keretében. 
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Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Telefon: 061 l 273-18-61 
Fax: 061 l 273-18-62 
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Kerékpáros edzések Kőbányán: 
A KTC kerékpáros szakosztálya rendszeres kerékpáros edzéseket szervez a Kápolna téri Általános 
Iskolában vagy onnan indulva. A kezdők forgalomtól elzárt területen sajátíthatják el a kerékpározás 
alapjait. A haladók részére országúti vagy terepedzéseket is tart Garamszegi László vezető edző. 
Csapatunk 25 fővel rendelkezik jelenleg, számuk rohamosan nő. Hét évestől 33 évesig országúti és 
mountain bike versenyző is van, akik a magyar versenyeken már idén is bontogatták szárnyaikat. 
Versenyzőink között van a sokszoros magyar bajnok Buruczki Szilárd is, aki a londoni olimpiai 
részvételért harcol haza és külföldi versenyeken. 

Garamszegi (KTC) az edző/ve 
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Kőbányáról induló kerékpáros túrák 

Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 

Telefon: 061/ 273-18-61 
Fax: 061/ 273-18-62 

www.kobanyabrinqa.hu www.kobanyarq.hu 

Minden szombaton kerékpáros túrákat indítunk a Szent László térről. A könnyebb (40-50) km és a 
hosszabb (1 00 km), sportosabb túrák közül választhatnak a jelentkezők. A túrákat gyakorlott 
túravezetők, edzők kísérik. Májustól augusztusig ezek a túrúk adták a felkészítési lehetőséget az 
Erdélyből Budapestre kerekező, 8 napos, 900 km-es Határon Túra résztvevőinek. 

Egyéb brinqás programok 

A www.kobanyabringa.hu internetes oldalon a KTC kerékpáros szakosztálya folyamatosan tájékozatja 
kőbányaiakat és minden érdeklődő kerékpárost a kerültben zajló bringás életről, eseményekről. 
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Kőbánya Vuelta Kupa 
Ritmikus gimnasztika verseny 

Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
1104 Budapest, Bodza utca 31/a 
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Az ország minden szegletéből érkeztek csapatok az idei Heni néni emlékversenyre. A ritmikus 
gimnasztika sportág hazai megalapítója, Dr. Abádné Hauzer Henriette emlékére rendezett 
Vuelta-Kőbánya Kupára több mint 50 csapat nevezett. Az összesített eredmények alapján a 
vándorserleget a Hegyvidék Sportegyesület vihette haza. 

Budapest X. kerületében, a Zágrábi úti sportcsarnokban délelőtt a "C" kategóriás, délután pedig az "A" 
kategóriás csapatok versenyeztek. A 350 kis- és nagylány részvételével zajló versenyen az 
óvodásoktól a felnőttekig minden korosztály bemutatkozott. Fantasztikus koreográfiák, szép dresszek, 
a legapróbb részletekig kidolgozott gyakorlatok, ügyesnél ügyesebb sportolók, és rendkívül jó 
hangulat- ezt láthatták mindazok, akik ellátogattak a SOTE csarnokába ezen a napon. 

A "C" kategóriában versenyző csapatok között a legnagyobb közönségsikert az ESMTK Macskák 
bemutatója aratta a kisgyermek korosztályban. A zene, a mozgás, dressz és a smink együttesen nagy 
hatást gyakoroltak a nézők mellett a pontozó bírókra is, így kategóriájukban ők nyerték el a legjobbnak 
járó serleget. Délután, a nehezebb elemekből álló gyakorlatokat bemutató "A" kategóriás csapatok 
versenyében a Hegyvidék Sportegyesület volt a legeredményesebb - három korosztályban is a 
dobogó legmagasabb fokára állhattak, így az összesítés alapján ők őrzik egy évig a Heni néni 
vándorseneget 

A szervező KTC-Vuelta SE ezúton is köszöni a csapatoknak, hogy évről évre ilyen nagy számban 
jelentkeznek az év utolsó, országos versenyére. Ahogy a korábbi években, így most sem távozott 
egyetlen versenyző sem üres kézzel - köszönhetően az egyesület és a verseny támogatóinak a 
Kőbányai Önkormányzatnak és a Bonbonetti Kft-nek, valamint a versenyen megjelent kiállítóknak. 



--------------------zámolás összesítő 

:lapest Főváros X. Kőbánya Képviselő-testület 819/2011 (VIli. 25.) határozata alapján 

-szám eladó 
) SA0477873 Magyar Mountain Sike Szakági Szövetség 
8SB6055919 1-Deal Sport 
3SA1846752 Race & Event technology Kft. 
team000344 Oxyteam-Nemzeti Sportszövetésg Mentőszolgálat Kft. 
1/732 Possum Kft. 
lLA0023149 PiCar Kft. 
00016 TempoSport Kft. 
/2011 EL AL Izraeli Légitársaság 
1/A/897 BP. Főv X. Kerületi Önkormányzat 
1/04-0284 Sike Planet Kft. 
1/A/1434 BP. Főv X. Kerületi Önkormányzat 
1/A/2596 BP. Főv X. Kerületi Önkormányzat 
l 0 90 Digitaljet Kft. 
1/746 Possum Kft. 
LA0023160 PiCar Kft. 
-2011/000012 Valter Bogár és Társa Kft. 
)-E821952 Taxwise Kft. 
1103 Digitaljet Kft. 
3-E854437 Utvonal-biztosítás a Közlekedés Biztonságáért Egyesület 
:SA1846791 Race & Event technology Kft. 
'S-S441438 Magyar Mountain Sike Szakági Szövetség 
1/A/3590 BP. Főv X. Kerületi Önkormányzat 
A.EA M3 ROAD Kft. 
1/00164 St. Flórián Kft. 
EA4739728 Viktória Catering PartyService Kft. 
S-J288987 Budaörsi Triatlon Klub 
E-S703416 Károlyi és Tsa Bt. 
EB0220752 Ride Sike Kft. 
'S-R490087 Pecze Péter 
10037 Elastic Bt. 
'0104 Tirszin János 
3A5570414 Csüllög Károly 
.OEA5471005 ISA Paletta Bt. 
1/001293 Cseke ZRt 
1/001434 Cseke ZRt 
1/001473 Cseke ZRt 
1/001569 Cseke ZRt 
E-C601457 Esztergomi Küllőszaggatók KE 
EA9364125 Potto Spec. 
=:-X298603 Natur-Trend Bt 
E-V908827 Crosskavácsi SKE 
~1-2011/01564 BoneShaker 2006 Bt. 

-------

Támogatás összege: 

Megnevezés telj. dátuma 
Regisztrációs díj 2011 .01 .10 
serleg, érem 2011.02.02 
Rendezvényfelszerelés bérbeadása 2011 .02.06 
Eü. Mentőszolgáltatás 2011 .02.07 
Beharangozó film készítés 2011 .02.06 
Rendezvény műsorvezetése 2011 .02.06 
Rajtszám készítés 2011 .02.06 
BUD-TLV-BUD 2011 .02.15 
Bérleti díj 01. hó 2011 .02.18 
Tornazsákok 2011 .04.08 
Bérleti díj 02. hó 2011 .03.04 
Bérleti díj 03. hó 2011 .04.12 
Malinó tervezés gyártás 2011 .04.28 
Isaszeg túra filmkészítés 2011 .04.11 
Rendezvény műsorvezetése 04.09. 2011 .04.09 
Verseny ktg-ek 2011 .04.08 
Számviteli szolg. 2011 .01-03 2011 .05.16 
Molinó tervezés gyártás 2011.05.13 
Utvonal biztosítás Isaszeg emléktúra 2011 .05.31 
Rendezvényfelszerelés bérbeadása 2011 .06.25 
Regisztrációs díj 2011 .06.20 
Bérleti díj 05. hó 2011 .06.30 
GP védősisak, fejlámpa 2011 .02.04 
6kg ABC porral oltó bérlése 2011 .02.04 
Rendezvény étkezés 2011 .02.06 
Edzőtábor 2011 .02.04 
Grafikai tervezés 2011 .02.04 
Kerékpár lámpa 2011 .02.04 
Egyéb. Műv Szolg. 2011 .02.06 
Kerékpáros ruházat 2011 .03.18 
Sportital , gél 2011 .03.19 
Hangosítás 2011 .04.09 
l ~tel Csata Panzió 2011.04.09 
Kerékpár vásárlás 2011 .04.15 
Kerékpár vásárlás 2011.04.20 
Kerékpár vásárlás 2011 .04.21 
Kerékpár + ruházat vásárlás 2011 .04.27 
Nevezési díj 2011 .05.15 
MTB. Külső - belső 2011 .05.18 
Táplálék kieg 2011 .05.19 
Nevezési díj 2011 .06.18 
~rékpár alkatrész 2011 .06.24 

6 OOO OOO Ft 

Nettó 
10 OOO Ft 
79192Ft 

272 500 Ft 
110 OOO Ft 
120 OOO Ft 
30 OOO Ft 

174 OOO Ft 
78 OOO Ft 
28 800 Ft 
36 400 Ft 
28 800 Ft 
48 OOO Ft • 
33 500 Ft 
60 OOO Ft 
20 OOO Ft 
93 365 Ft 
15 OOO Ft 
45 820 Ft 
34 200 Ft 
45 500 Ft 
14 OOO Ft 
28 800 Ft 

154 176Ft 
10 OOO Ft 
33 600 Ft 

120 OOO Ft 
20 OOO Ft 
10 800 Ft 

120 OOO Ft 
60080Ft 

239 680 Ft 
10 OOO Ft 
33 600 Ft 

108 900 Ft 
59 OOO Ft 
55 900 Ft 
16 180Ft 
8 OOO Ft 

15 OOO Ft 
12 480 Ft 
12 OOO Ft 

161 070 Ft 
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----------------------telj. dátuma Nettó rszám eladó 
8EC3625182 A+N Kft. 
•OEA6944083 Kerékpár Centrum Kanadai Magyar Keresk. És Szolg. Kft. 
•OEA6944082 Kerékpár Centrum Kanadai Magyar Keresk. Es Szolg. Kft. 
OEA6944075 Kerékpár Centrum Kanadai Magyar Keresk. Es Szolg. Kft. 
00203 Elastic Sportruhakészítő- és Kereskedő Bt. 
250/2011 Air France 
'E-Z331148 Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub 
JEB1135681 Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 
SAS757306 Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség 
·E-X764058 Terni Kft. 
21-2011/02105 BoneShaker 2006 Bt. 
gEB1516182 MTB Club Hegyikerékpáros Egyesület 
3EA9364127 Potto Spec. Kerékpárszaküzlet 
7S-U374986 Sportaktív SE 
)0126 Elastic Sportruhakészítő- és Kereskedő Bt. 
!011 PiCar Szállító és Szeigáitató Kft. 
!011 PiCar Szállító és Szeigáitató Kft. 
SA GizmoSport Kft. 
'2011 K+J Kft. 
l SA0848609 Pecze Péter 
'2011 K+J Kft. 
>-E821955 Taxwise Kft. 
ISA521521 4 Vitalitás SE 

111210861 BikeFun Hungary Kft. 
lSA1483727 Pelso Sike Kft. 
4/2011 BP. Főv X. Kerületi Önkormányzat Körösi Csoma Sándor Kulturális Központ 
1/A/5549 BP. Főv X. Kerületi Önkormányzat 
1/A/5528 BP. Főv X. Kerületi Önkormányzat 
1/A/6003 BP. Főv X. Kerületi Önkormányzat 
>A7863568 Chance 2002 Bt. 
>A71422819 Csüllög Károly 
:1-2011/02608 BoneShaker 2006 Bt. 
361-01119 Vöröskő Kft. 
SA1185958 HOBUSZ-TRADE Kft. 
/BP12-17870 BP. Főváros Kormányhivatalának Földhivatala 
ESS984944 Tari Szabolcs 
0 220 Tirszin János 
SA0842612 Pecze Péter 
0 226 Elastic Sportruhakészítő- és Kereskedő Bt. 
SB6055651 1-Deal Sport 
/A/635 5 BP. Főv X. Kerületi Önkormányzat 
/A/6354 BP. Főv X. Kerületi Önkormányzat 

Garamszegi László 

--------

Megnevezés 
Goldsprint 2011 .06.26 
Kerékpár alkatrész 20011 .07.01 
Kerékpár alkatrész 20011 .07.01 
Kerékpár alkatrész 2011 .06.08 
Kerékpáros ruházat 2011 .10.27 
Kerékpár szállítás 2011.10.15 
Nevezési díj 2011 .10.09 
Nevezési díj 2011.10.02 
Nevezési díj 2011 .10.04 
Szőnyegpadló 2011 .09.20 
Kerékpár alkatrész 2011 .08.19 
Nevezési díj 2011 .07.31 
Kerékpár alkatrész 2011 .07.15 
Nevezési díj 2011.07.03 
Kerékpáros ruházat 2011 .06.30 
Műsorvezetés 2011 .10.03 
Kerékpáros bemutató 2011.10.03 
Kerékpáros bemutató 2011 .09.22 
Működési költség 2011 .09.30 
Hangosítás 2011 .09.20 
Működési költség 2011 .08.26 
Működési költség 2011 .08.17 
Nevezési díj 2011 .07.04 
Fejvédők 2011 .11.09 
Kerékpárok szervizelése 2011 .11 .11 
terembérleti díj 2011 .11 .15 
Bérleti díj 2011.09hó 2011 .10.19 
Bérleti díj 2011 .09-10 2011 .10.19 
Bérleti díj, Kápolna tér 2011 .1 Ohó 2011 .11 .30 
rendezvény vendéglátás 2011.11.27 
hangosítás 2011 .11 .27 
Kerékpár alkatrész 2011 .11 .04 
Informatikai eszköz 2011 .11 .23 
Személyszállítás 2011 .11 .26 
NKP 1 O. ker térképszm 2011 .11 .23 
Emblémázott poló 2011 .12.07 
Táplálék kieg 2011 .12.08 
Rendezvény hangosítás 2011.12.10 
Kerékpáros Mez 2011 .12.05 
serleg, érem 2011 .12.05 
Bérleti díj 2011 .11 .hó 2011 .12.20 
Bérleti díj 2011 .11 .hó 2011 .12.20 
Munkabér +járulékok 2011 .05.-2011 .11 .hó 

összesen: 

40 OOO Ft 
93 600 Ft 
32 OOO Ft 
24 OOO Ft 
95 330 Ft 
28 400 Ft 
6 OOO Ft 

12 OOO Ft 
18 OOO Ft 
91 200 Ft 

161188Ft 
15 OOO Ft 
15 OOO Ft 
21 250 Ft 
68910Ft 
20 OOO Ft 
60 OOO Ft 

140 OOO Ft 
9 OOO Ft 

30 OOO Ft 
9 OOO Ft 

15 OOO Ft 
71 825 Ft 
17 400 Ft 

754100Ft 
67 500 Ft 
11 200 Ft 

144 OOO Ft 
56 OOO Ft 
sr 920 Ft 
18 OOO Ft 

160 541 Ft 
103 999 Ft 
116 880 Ft 
45 OOO Ft 

158 032 Ft 
890 600 Ft 

38 OOO Ft 
131 480 Ft 

97 620 Ft 
47 600 Ft 
26 400 Ft, 

933 450 Ft' 

7 612 768 Ft 
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'-.-/l<öbányai Torna Club 

Budapest Főváros, X. kerület, Kőbánya Önkormányzata 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
Révész Máriusz 
bizottsági elnök részére 

11 02 Budapest 
Szent László tér 29. 

Tisztelt Elnök Úr! 

3 Ll J. O.li>d.~-t ~ "~ ~ b -~'l.JJ;,~ 
Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
1105 Budapest, Körösi Csoma Sándor 53-55 

Telefon: 061/ 273-18-61 
E-mail: ktc@vuelta .hu 

www.kobanyabrinqa .hu 

2012. március 6. 

Tárgy: 
Kőbányai Torna Club költségvetés 2012 

Az elmúlt két évben a Kőbányai Torna Club kiemeit önkormányzati támogatásban részesült, amely 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület két szakosztálya (kerékpár és ritmikus 
gimnasztika) fejlődni tudjon , és lehetőséget biztosított számos, a Kerület életében fontos esemény, 
program megvalósítására is. Az Önkormányzat tájékoztatása alapján 2012-ben négymillió forint 
támogatásra számíthatunk - ezúton is szeretném megköszönni, hogy a korábbi tervekkel ellentétben 
nem csökkentették a támogatásunkat olyan mértékben, hogy a tervezett céljainkat ne tudnánk 
megvalósitan i. 

A támogatást 2012-ben az alábbi célokra kívánjuk felhasználni: 

Terembérlet 
Hozzájárulás a ritmikus gimnasztika szakosztály terembérlet költségihez. A 2011 . évben 
megközelítőleg kétmillió forint terembérleti díjat fizettünk két X. kerületi iskolában a tornaterem bérleti 
díjaként A Szent László Általános iskola és a Kápolna téri Altalános Iskola tornatermeit béreljük 
hetente összesen több mint 16 óra időtartamban . 

Kerékpáros szakosztály edzői bér l eszközök, alkatrészek, versenyeztetés 
A kerékpáros szakosztály utánpótláskorú versenyzövei foglalkozó edzök, valamint a heti 
rendszerességgel szervezett, ingyenes túrákat kisérő túravezetök béréhez való hozzájárulás. 
A kőbányai kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos "civil" feladatok ellátása érdekében (pl. tanácsadás 
önkormányzati fejlesztések esetén, kerékpárutak, oktatás) hozzájárulás a kerékpáros szakemberek 
költségeihez. 
Az utánpótlás korú kerékpárosok részére hozzájárulás az alkatrész és szervizszolgáltatások 
költségihez, valamint versenyeztetéshez, sportruházathoz, szövetségi tagdíjakhoz és nevezési 
díjakhoz. 

Buruczki Szilárd 
A KTC a lehetőségeihez mérten hozzájárul az olimpiai válogatott keret tagjaként az olimpiai 
kvalifikációért küzdö Buruczki Szilárd nemzetközi színvonalú felkészüléséhez versenyeztetéséhez. 
Ebbe beletartoznak az alábbiak: edzötáborok, külföldi és hazai versenyek, táplálék kiegészítők , 
sportruházat, sportfelszerelés, edzöi, orvosi tanácsadás. (Szilárd technikai hátteréről 99%-ban a 
Merida kerékpárok forgalmazója, a Bikefun Kft. gondoskodik, több mint 8 millió Ft értékben). 

Rendezvények szervezése 
A KTC a támogatás jelentős részét kőbányai kerékpáros és sportesemények szervezésére, illetve a 
szervezés előkészítésére fordítja. AKTCSE a szervezés során együttműködik a Vuelta Sportirodával, 
amely további szponzorok bevonásával , eszközparkjával, valamint marketing és médiatámogatással 
járul hozzá a magasabb színvonalú szervezéshez. 
Az alábbi események költségeihez járulunk hozzá a támogatásból: 

Február: Vakond futam - szervezés, biztonság, eszközbérlet 
Aprilis: Isaszeg-túra - szervezés, előkészületek 
Június: StreetBall fesztiválon a kerékpáros prograrnak (ügyességi pálya) szervezése 
Szeptember: Autómentes Nap - szervezés, e lőkészületek 
December: ritmikus gimnasztika csapatverseny 
December: ritmikus gimnasztika karácsonyi gála 

1. oldal 
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~Kőbányai Torna Club 

Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor 53-55 

Telefon: 061 l 273 -18-61 
E-mail: ktc@vuelta.hu 

www.kobanyabrinqa.hu 

Az fentiek alapján költségvetésünket a tervezett 4.000.000 Ft-os támogatással készítettük el : 

On kormányzati 
támogatásból 

Tervezett költség fedezett 
Terembérlet 
Szent László Altalános Iskola terembérlet 1 OOO OOO Ft 400 OOO Ft 
Kápolna téi Altalános Iskola terembérlet 750 OOO Ft 300 OOO Ft 
Edzői bérek 2 500 OOO Ft - Ft 
Eszközök, sportruházat 350 OOO Ft - Ft 
Kerékpáros szakosztály 
Edzői bérek 1 500 OOO Ft 500 OOO Ft 
Eszközök, alkatrészek, sportruházat 1 OOO OOO Ft 400 OOO Ft 
Versenyeztetés 400 OOO Ft 100 OOO Ft 

Buruczki Szilárd felkészítése (kerékpárok nélkül) 4 500 OOO Ft 900 OOO Ft 
Rendezvények 
Vakond futam (médiaszervezés nélkül) 3 800 OOO Ft 900 OOO Ft 

Isaszeg-túra - szervezés, előkészületek 140 OOO Ft 140 OOO Ft 
StreetBall fesztivál - ügyességi pálya 80 OOO Ft 80 OOO Ft 
Autómentes Nap - szervezés, előkészületek 80 OOO Ft 80 OOO Ft 
Ritmikus gimnasztika csapatverseny 500 OOO Ft 100 OOO Ft 
Ritmikus gimnasztika karácsonyi gála 300 OOO Ft 100 OOO Ft 
Összesen 16 900 OOO Ft 4 OOO OOO Ft 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a KTC SE támogatását a fenti költségvetés alapján fogadja el. 

Köszönettel : 

~ 
Eisenkrammer Károly 
elnök 
Kőbányai Torna Club 

2. oldal 



Sajtógyűjtés 

McDonald's BringaMánia Vako111d futam 
2012. február 26. vasárnap 

Budapest, X. kerület, Bánya utca 

Különleges helyszín: Kőbányán a kőbánya járataliban 

Szervező: 

Vuelta Sportiroda 

Kőbányai Torna Club 
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Médium: Délmagyarország 

Dátum: 2012.02.20. 

Indul a Vakond futam 
BUDAPEST. Ismét rajtol az or
szág egyik legkülönlegesebb 
bringás eseménye, a farsangi 
Vakond futam február 26-án 
Keibányán. A bringások a föld 
alatt 30 méter mélyen húzódó 
bányarendszerben versenyez
hetnek egymással. 

"Télen is lehet biciklizni, 
csak nem a szabadban, ha
nem a föld alatt., roottóval 
rendezik meg a McDonald's 
BringaMánia farsangi Vakond 
futamot. A kerékpárverseny
nyel egybekötött családi bein
gás eseményt a kőbányai Bá-

nya utcából induló bánya
rendszerben rendezik meg. 
Különleges élményt nyújt a 
föld alatt közel 30 méter mé
lyen húzódó, kivilágított jára
tokban kanyargó széles pálya. 
Szórakoztató biciklis progra
mok, valamint óvodás, isko
lás és felnőtt futamok mellett 
média- és VlP-es váltófuta
mokra is várják a nevezése
ket Farsang okán jelmezes 
versenyzeikre is számitanak az 
esemény megálmodói, akik 
különleges meg lepetésekkel 
várják a kerékpárosokat 

Indul a Vakond futam 

BUDAPEST. Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam február 26-án Kőbányán. A bringások a 
föld alatt 30 méter mélyen húzódó bányarendszerben versenyezhetnek 
egymással. "Télen is lehet biciklizni , csak nem a szabadban, hanem a föld 
alatt" mottóval rendezik meg a McDonald's BringaMánia farsangi Vakond 
futamot. A kerékpárversenynyel egybekötött családi bringás eseményt a 
kőbánya i Bánya utcából induló bányarendszerben rendezik meg. Különleges 
élményt nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, kivilágított járatokban 
kanyargó széles pálya. Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás, 
iskolás és felnőtt futamok mellett média" és VlP-es váltófutamokra is vMák a 
nevezéseket Farsang okán jelmezes versenyzökre is számítanak az 
esemény megálmodói, akik különleges meglepetésekkel várjál< a 
kerékpárosokat 
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Médium: Délvilág 

Dátum: 2012.02.20. 

Indul a Vakond futam 
BUDAPEST. Ismét rajtol az or
szág egyik legkülönlegesebb 
bringás eseménye, a farsangi 
Vakond futam február 26-án 
Kéibányán. A bringások a fóld 
alatt 30 meter mélyen húzódó 
bányarendszerben versenyez
hetnek egymással. 

"Télen is lehet biciklizni, 
csak nem a szabadban, ha
nem a föld alatt'' roottóval 
rendezik meg a McDonald's 
BringaMánia farsangi Vakond 
futamot. A kerékpárverseny
nyel egybekötött családi brin
gás eseményt a kőbányai Bá-

nya utcából induló bánya
rendszerben rendezik meg. 
Különleges élményt nyújt a 
föld alatt közel 30 méter mé
lyen húzódó, kivilágított jára
tokban kanyargó széles pálya. 
Szórakoztató bicíklis progra
mok, valamint óvodás, isko
lás és felnőtt futamok mellett 
média- és VlP-es váltófuta
mokra is várják a nevezése
ket Farsang okán jelmezes 
versenyzükre is számitanak az 
esemény megálmodói, akik 
különleges meg lepetésekkel 
várják a kerékpárosokat 

Indul a Vakoncll futam 

BUDAPEST. Ismét rajtol az ország egyik 
legkülönlegesebb bringás eseménye, a farsanr.~ i Vakond 
futam február 26-án Köbányán. Abringásoka fölld alatt 30 
méter mélyen húzódó bányarendszerben 
versenyezhetnek egymással. "Télen is lehet biciklizni, 
csak nem a szabadban, hanem a föld alatt" mottóval 
rendezik meg a McDonald's BringaMánia farsangi Vakond 
futamot. A kerékpárversenynyel egybekötött családi 
bringás eseményt a kőbányai Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg. Kü lönleges élményt 
nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, kivilágított 
járatokban kanyargó széles pálya. Szórakoztató biciklis 
programok, valamint óvodás, iskolás és felnőtt futamok 
mellett média- és VlP-es váltófutamokra is várják a 
nevezéseket Farsang okán jelmezes versenyzökre is 
számítanak az esemény megálmodói , akik különlege!s 
meglepetésekkel várják a kerékpárosokatt 
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Médium: Kelet Magyarország 

Dátum: 2012.02.21. 

Vakond futam k~~t keréken 

Földalatti biciklifarsangot rendeznek Kőbányán a !hétvégén, 30 méter mélyen. 
BUDAPEST. Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam február 26-án, Köbányán. A bringások a 
föld alatt 30 méter mélyen húzódó bányarendszerben versenyezhetnek 
egymással. "Télen is lehet biciklizni , csak nem a szabadban, hanem a föld 
alatt" mottóval rendezik meg a McDonald"s Bri ngaMánia farsangi Vakond 
futamot. A kerékpárversennyel egybekötött családi bringás eseményt a 
kőbányai Bánya utcából induló bányarendszerben rendezik meg. Különleges 
élményt nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, kivilágított járatokban 
kanyargó széles pálya. Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás, 
iskolás és felnőtt futamok mellett média és VlP-is váltófutamokra is vá~ák a 
nevezéseket - tájékoztatták a szervezök az MTI-t. Farsang okán jelmezes 
versenyzökre is számítanak az esemény megálmodói, akik különleges 
meglepetésekkel várják a kerékpárosokat A szervezök azt kérik, hogy a 
versenyzök saját védöfelszerelést, valamint kerékpárt is vigyenek magukkal , 
mivel a helyszínen csak korlátozott számban tudják biztosítani a 
kerékpározáshoz szükséges eszközöket. Érdemes előre regisztrálni, mert a 
rendezvény helyszíne ezer fő befogadására képes. 

Vakond futam két keréken 
Földalatti blclkllfarsan
got rendeznek Köbá
nyán a hétvégén, 30 
méter mélyen. 
&UOAPEST Ismét rajtol a~ <J!

>Úg <'gyilo. Jegkulönlt'~>l!bb 
bnng.b "'"menye, " far,,mgi 
Y.1knnrl f11tom fPhmár 26-~n. 
K11hányán. A bringá<11k a fil lel 
al>U JO mi'tPr mi'lyen hCm>· 
dó b.inyar.,nd;zerben verse 
nyethetnek egymá;sal. 
.T~len t> leh<;t bttikltzm. 

csak nem a stabadb;m, h<1· 
nem a föld alall - mottóva l A ta•alwi ~sony egvlk pillanata FOlóo tNTERN!l 
rendt!úk meg a MdJonakl'> 
llnngaM:\ma farsa1119 Vakond Banya ut<:,\ búl m<lulú hanya- m~lyen brwídú, kivtl.tgllott 
fu tamot. A ker~kparven.eny- rerxh•eTb"n r .. mJetLk meg. }Ít<itokban kanyarsö st.ók' 
nyt'l <'Syt>"kotött e>Jl.ldt Kuloni~S"" ~~m~nyt nyujt p.llya. Stórakoáa tó brd:IL' 
brmga> ""'mcuyt al<úl<iuyai a föld alatt kö.el 30 méter prOJ,-ramok, vJiamint ovo-

dá<, tSkola< <>< ll·lmitt fnta 
mnk mPllPII mPrll~ Í"i Vl~-i~ 
váltófutamnkra is v;;rpl. ~ 
tlt'vt>zt's.-ket l áj~koJt,, tták a 
<tervez/ik az M'f l L f'aro;;tug 
'tkan jelmez<·s VN<enyziil
re "' >ámitanak .u 6emény 
megálrnodót, J kik lr.u l•inl~s"" 
ll1f'lllP!"'IP<o>kkPl VÓt]nk J lc•
TPk(liÍtOVtk"t . 

A ~7t•rvn.ilk aLI k~rik, hc-.g 
a ver<eny-úik <ajál vi·d<1fd 
st.erel~t. valamint. keré~p.1rt 
b vtgyenek magukkal, mrvel 
a hely>úmm c;dk. kur!J to~utt 
>t.iirnban tudj;ík biLIIJSt iJni J 

k•r~kJ>iirotashot stilk""ll."" 
P'Zk•ll<ikt·t. fJd<•m.--.,l{lf<' r v 
grs.tralm, mert a tt'nd.-t.v.ny 
IJdys.ilw ~tel l<Hll•hrgd<.id><t 
ra kept>S. ant 
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Médium: Hajdú-Bihari Napló 

Dátum: 2012.02.21. 

Vakond futam két keréken 

Földalatti biciklifarsangot rendeznek Kőbányán a hétvégén, 30 méter mélyen. 
BUDAPEST. Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam február 26-án, Kőbányán . A bringások a 
föld alatt 30 méter mélyen húzódó bányarendszerben versenyezhetnek 
egymással. "Télen is lehet biciklizni , csak nem a szabadban, hanem a föld 
alatt" mottóval rendezik meg a McDonald"s BringaMánia farsangi Vakond 
futamot. A kerékpárversennyel egybekötött családi bringás eseményt a 
kőbányai Bánya utcából induló bányarendszerben rendezik meg. Különleges 
élményt nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, kivilágított járatokban 
kanyargó széles pálya. Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás, 
iskolás és felnőtt futamok mellett média és VlP-is váltófutamokra is várják a 
nevezéseket - tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Farsang okán jelmezes 
versenyzökre is számítanak az esemény megálmodói , akik különleges 
meglepetésekkel vMák a kerékpárosokat A szervezők azt kérik, hogy a 
versenyzök saját védöfelszerelést, valamint kerékpárt is vigyenek magukkal, 
mivel a helyszínen csak korlátozott számban tudják biztosítani a 
kerékpározáshoz szükséges eszközöket. Érdemes e lőre regisztrálni, mert a 

Vakon futamkét 
kerékerindezvény helyszíne ezer fö befogadására képes. 

Földalatti blclkllfarsan
got rendeznek Köbá
nyán a hétvégén, 30 
méter mélyen. 
BUDAPEST. Ismét rajtol at or· 
>ág •"SY•k Jt,gkulonlej;t'j,l'lJb 
bnn!!á> es~ménye, a fJrsangt 
\l'konrl futam fphmár 26-án, 
Ki>l>.~nyán . A hringáo;.\k a fi>td 
,, )att 30 m~tt'r mPiyl'n húzi>· 
dó bányarendsz.-rht>n ver:;., 
nyet.hetltekl!gymással. 

.:r~len t~ ).,h~t b1tt.kli2m, 
csak nem a >Ml-.;tdban, ha· 
n.-m .1 föld .tlall " motl.éJval Atavalyivorsenyl!ivikpillanata FUT0:JNTERNE1 
r~nd~11k meg J McDonald\ 
Bring;JM.imet tM'-'lngJ Vakond Banya utcíb<>l mduló hJnya· melytm hu,ódó, J..mlagt tutt 
fu tamot. A k~~ekpatwr>eny· rend>~.t'rben rend~z•k m~g. járatokhan kanyargó szeJt.s 
nyel egyllt'kotött a;alad1 Ku iönl"'lt'> ~menyt nyújt palya. S<orako2tato b1ukli> 
brillll<" t";t'tlll'nyl a kol>anyat a fi.>ld alatt köLt'! 30 meter programok, valamont óvo-

dá<, tskolá< (-< l• In iitt fut.l 
mok mt'lwtt mffii.1 i>< VfP·l< 
v~ltófn tamnkt:l ls vAr}\k a 
nt'Vt>Jewkt't- táj<'lmzt.< ll .>k a 
q~rwtők az MTf t , Far'>olnfl 
okán jelmezes VN<enywk 
ro: c. >l.óÍmtlanak a< ~m~ny 
nwgálmodó1, akik lo.ulunleg"" 
mPJ:lejl('tPSt'kkt>l várjAk ,1 kP· 
rékp:imsok.11. 

A 'tt:rvez.'ik azt k~rik, hogy 
a VN<f•nyzi\k <aját vt•dnfL•I 
szerel~sl, valammi kerékpart 
t> vigyen<:k maguiJtal, mtvel 
,, hl!lySLm~n c.,tk korla to-toU 
s~ámban tudják buto>t tam a 
kerl!kp.írozashol SLu'k.'*'!\"" 
<''lkuwk~t. FJdem''' el·~ l't<'
go><lrálni, men a rendezvt'ny 
hdySLllle e ter t ö I.Jel<'!!ad<~>a 
ra képt'S. MTI 
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Médium: Észak Magyarország 

Dátum: 2012.02.21. 

Vakond futam két keréken 

Földalatti biciklifarsangol rendeznek Kőbányán a hétvégén, 30 méter mélyen. 
BUDAPEST. Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam február 26-án, Kőbányán. A bringások a 
föld alatt 30 méter mélyen húzódó bányarendszerben versenyezhetnek 
egymással. "Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem a föld 
alatt" mattával rendezik meg a McDonald"s BringaMánia farsangi Vakond 
futamot. A kerékpárversennyel egybekötött családi bringás eseményt a 
kőbányai Bánya utcából induló bányarendszerben rendezik meg. Különleges 
élményt nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, kivilágított járatokban 
kanyargó széles pálya. Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás, 
iskolás és felnőtt futamok mellett média és VlP-is váltófutamokra is vá~ák a 
nevezéseket - tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Farsang okán jelmezes 
versenyzökre is számítanak az esemény megálmodói , akik különleges 
meglepetésekkel vá~ák a kerékpárosokat A szervezők azt kérik, hogy a 
versenyzők saját védőfelszerelést , valamint kerékpárt is vigyenek magukkal, 
mivel a helyszínen csak korlátozott számban tudják biztosítani a 
kerékpározáshoz szükséges eszközöket. Érdemes e lőre regisztrálni, mert a 

Vakond futam két 
kerékerindezvény helyszloe ezer fő befogadására képes. 

Földalatti blclkllfarsan
got rendeznek Köbá
nyán a hétvégén, 30 
méter mélyen. 
8UOAPEST. tsmet rajtol az or
>l<Íg ~gy1k legkulvnle!l"wbb 
bnngá~ esen.ténye~ a f:us~mg1 
Vakonel fu tam f~hrn.ír 26-án, 
Kia>anyán. A hringáo;.->k ;t fé>ld 
JlJ tt JO moótt>r m~ly<'n hú7.ó
dó hányarendslt'rh<'n verse 
nyethétnek egymássJL 

.. r~len " lehet bitikhtm, 
csak nem a Sll..tbat!ban, ha
n<tm a fóld ala tt" mallóval 
rend~Jtk meg a Mcll<mald'' 
BringaM.ima far..angi Vakond B:mya utcíbnl mduló banya- m~lyen hú,ódó, k1világ• tott 
futamot. A kett<kpárwr;eny- rend>L<'Tben rendetik meg. Járatokban kanyargó st~lt!s 
nyel e),oyb<'kötött <-sa1'1d1 Kúlönlege> elm.,nyt nyujt pálya. S<orakoLlató b1C1khs 
btíngá' t·S<!u u1oyl a kouany;u a föld alatt kötel 30 méter programok, valamint óvo-

dás, iskolás (-5 f•· luöu fut a 
mok m .. ll~ tt m<'dia ~s VlP-i.' 
v:\lr<ifu tamokfJ ís vólrj,'k a 
nt>vt>lé«>ker - ráj,.kolti1 11 ak a 
<zerwzők az MTf L. Farsan{( 
okán jelnll'zes wrs~nvzúk 
re t:. ;t.ámttanak a< esemény 
megálmodót, akik kulonleg~ 
m..,::leJ)<'t~ ... kkel várjAk a kt>
r~kp:irosokat 

A 'terv .. Jiik azt k•'ril<, h"1,'Y 
a VN<f•nyzr.l< <aját wdofel 
szereltht, valammi keriikpárt 
"' vigyenek magukkal, mtvél 
a helyszmcn cs,tk korlátenott 
s<ámban tudják btttO>t ldm a 
ker .. kp.írozásho~ SI.UkS<>g.,;, 
''"kvzoket. fJ derr~<:' d • ";r!' t..
g"Ltrálm, m~rt a rendezv~ny 
l t~lysLtue etet' Ili befuj,!ad.!!>a 
ra képes. MTI 
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Médium: Metropol 

Dátum: 2012.02.21. 

P~CMOt.e 

Bringás farsang 
lesz a föld alatt 

A tavalyi najzy ~1kcrre való 
tckil,leltcl lchnr:lr 26-án h

roéL megrendezik a7 tH· 
•Y:fg egytk lq:kúlönlegC· 
"'"" tCII kerékpáro& c"'· 
m<!nyc!t, a McDonald'~ 
Rrln~\lt:lmo VakCII>d fut~
Ultll. 

1\ va'>árnapí rcndctvc!ny 
hcJy,~lnc a Kól,;inya a latt 
cllcrúlll bányarcnd~tcr 
lc~z. <~l<.ncm ha.rmmc me-

Tudnlvilok 

~ A helyufn korláto lolt 
b<!f<>~dó~epu•ége mr.tt 
legfeljebb 1.000 nézii 
és resztvevü juthat l>~ 
at eseménYf<l 

• A wnenyzölc feb ru~ r 22· 
lg, a e>oládok f"bruár 24-19 
neve1hetnek. a reglntra· 
clú a nez.jl< námára 
ls köteletö 

IJo- ToV\1bb11nformác1ók a 
8r1ngifllinl~.hu ol-dalon 
c.lvoashatuk , regiszirolni os 
ne""cznl a <crck.por inro.hu 
elmen lehet 

tea m~lycn A fold alatt ka
rsyars;c'l >/éles. l<ivilágltoll 
p~ ly~kon n t<.A l~d minden 
t:tg.Jn kJpróiJ:IlhatJa magjt 
az ovod<HoktOI a nyugdl,)a· 
:oki~. dc: l«rlon fu~amt>an 
raJI ho• :illhal n:> l< ~ pm fi 
brtflX~'><Jk 1~-

A l~ éve~nél idóM:bbck 
vcr~cnye egy 1 UOIJ méterc. 
kórpályán .:aJh k. amely 
ma!;ában togla.l egy rllVld 
lé(x<;ót<!st JS . A fiatalabiJak 
illiamait rovidrbb, "PH i" 
~ .ki"' '-.oröu rendelik. 

A r~<;11Y~v6k virtwlli!-~n 
i~ megrntrkót het.nd: maJd 
.u 500 m<"tcrc> bringapár
bajon sztáredzők vezt.'ny
lct~vel pedig kipróbálhat· 
j:lk a 'Pinn ant<,tCI. ''· 

A vakond futam egyben 
fur•angi Jelldervény ~~. 
etén a védó(el~terelés me~ 
klt a j elme" i~ erli>cn aJán
lott . hi•zen a legjobh ma.,. 
karál<at ku lön dljaua majd 
a Z>iiri. A hnnmok és prog- ~ 
ramok melleu a •~ervezók 
fur>angi m<-glepet <'~.,.·l is 
kéhLUlnciL "' 

Bringás farsang lesz a föld alatt 

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel február 26-án ismét me~grendezik az 
ország egyik legkülönlegesebb téli kerékpáros eseményét, a McDonald"s 
BringaMánia Vakond futamot. A vasárnapi rendezvény helyszíne a Kőbánya 
alatt elterülő bányarendszer lesz, csaknem harminc méter mélyen. A föld alatt 
kanyargó széles, kivilágított pályákon a család minden tagja kipróbálhatja 
magát az óvodásoktól a nyugdíjasokig, de külön futamban rajthoz állhatnak a 
profi bringások is. A 15 évesnél idősebbek versenye egy 1 OOO méteres 
körpályán zajlik, amely magában foglal egy rövid lépcsőzést is. A fiatalabbak 
futamait rövidebb, "pici" és "kis" körön rendezik. A résztvevők virtuálisan is 
megmérkőzhetnek majd az 500 méteres bringapárbajon, sztáredzők 
vezényletével pedig kipróbálhatják a spinninget is. A Vakond futam egyben 
farsangi rendezvény is, ezért a védőfelszerelés mellett a jelmez is erősen 
ajánlott, hiszen a legjobb maskarákat külön díjazza majd a zsűri. A futamok és 
programok mellett a szervezők farsangi meglepetéssel is készülnek. 
Tudnivalók A helyszín korlátozott befogadóképessége miatt legfeljebb 1 OOO 
néző és résztvevő juthat be az eseményre. A versenyzők február 22- ig, a 
családok február 24-ig nevezhetnek, a regisztráció a nézők számára is 
kötelező . További információk a Bringamania.hu oldalon olvashatók, 
regisztrálni és nevezni a Kerekparinfo.hu címen lehet 
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Médium: Sportmenü.hu 

Dátum: 2012.02.14. 

Bringás farsang a Föld alatt 
P~o.t >J :"" te r<.; ' '• 2t : b-
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Fobfuar végén lemé1 rajlol a Vakondfutam K6bányán 

.Télen is lehet blelk11Zl11. csak nem a szabadban, hanem a fold 
alatt.• A tavahi nagr sikerre való tekintettel Idén ismet 

megrendelésre kerűl 3l orszag egyjk legkülönlegesebb téli 

kerékpáros esemén; e. a Vakond futam. 

Fobfuar 26-án Li1ra varják a szeM>zlík a télen ls bringazni 

vágyókat Kóbányán, a Bánta utcából nyiló bányarendszerben. A 
lellátogatók •ot Izgalmas bringás farsangi rendezvényen 

Ismerkedhetnek meg e;zel a kOlOnleges netyszlnnel. Ha ott 
voltal ta>al f akkor tudod mlért kEll eljönnOd idén ls ha nem 

most ott a helyedi A fold alatt. ko~el 30 méter mélyen kanyargó. s~éle• . I<Miágitott Járatok 

kűlönleges eimén;! n}úrtanalt 

A. McDonald's BringaMánia Yai<ond futama JÓ alkalom arra. hogy akkor ls egy'iitt pedálozzon a 

család, ha az l<l<iJárás m1att még nem tudnak a szabadban bnnoaznl, mégis szerelnék a hétvégi 

kikapcsolódást aktiwá lenni. A fóldalatti farsang résztvevél meomérkóZhetnek a \1rtualls. 500 

máteres bringapárbajon és kipróbálhatJált ml~en is az egyre népsLerúDb Splnnlng - a 

látogatók megmozgatásáról sztáredZők gondoskodnak. 

Farsangi Időszak lévén 3 j elenlev6k szamara 3 vódőfelszere lésen túl jelmez \1selete előnyt 
jelent miVel a nézók kóllitt megblivo zsOntagok folyamalosan VIZSgálJák a résztvevölt nézók 

ruhazatat os a legötletesebb, legAcce>obb jolmoze k gazdái értékes killöndiJakat kapnalt 

A vakond futam szervezói azokra is gondoltak. aklkb•n tUtteng a versenysLellem, ha biCiklizésról 

van szó. a család mindan taQja talál a korának me!lfeleló ~ersen,1<ateoórlát. RaJihoz állhat a 
legkisebbektéli a profi Yersen)'L61dg mlndenkl. altinek van eor haszmilható bringája. egy 

fetJéd6Je és legalább két bará~a. a~Jk(el e~y csapatban nevezhet. A 15 évnél idősebbek r eszére 

a versiny ogy 1200 méteres ~öfl>alyán Z3Jiik. amelr magában foglal egy rövid lópcsözést is. A 
natalabOak fUtamatt a Dll!onságén:e1íl~. és a szOIO~ megn)'ugtatása érdekéDen ennél jóval 

kisebb körön rende.zl ~ . 

~. szur~olóklól minlmáJis elvárás. hogy ha már 30 méterrel a föld ala eresZkednek. akkor 

hangosan biztassák kedVencelket Síp, dob és más szurkolól felszerelés használata ajánlott

m:ír csak a jó hangulat érdekeben ls. 

MIVel a mun é\1 e seményn ez. hasonlóan IegfeijeDD 1000 nüő és résztvevő juthat be ebbe a 

kiilönleges környezatoe. így ha nem szareinéllemaradni az esemenyról, akkor érdemes Idében 

regiszlrálnl a szervezó Vuelta Sportlroda honlapJán. A ko~átozott befogadó képesség mlatt a 

regisziráció a nézö~ szamár a is köte lező! 

Tovaobi Információk a rendeZilényról és neve,óo a szorvoz5 Vuelta Sportiroda oldalán és a 

www.Dringamania.hu -n. 

Bringás farsang a Föld alatt 

Február végén ismét rajtol a Vakond futam Kőbányán .Télen is lehet biciklizni, 
csak nem a szabadban, hanem a föld alatt." A tavalyi nagy sikerre való tekintettel 
idén ismét megrendezésre kerül az ország egyik legkülönlegesebb téli 
kerékpáros eseménye, a Vakond futam. Február 26-án újra várják a szervezők a 
télen is bringázni vágyókat Köbányán, a Bánya utcából nyíló bányarendszerben. 
A kilátogatók egy izgalmas bringás farsangi rendezvényen ismerkedhetnek meg 
ezzel a különleges helyszínnel. Ha ott voltál tavaly, akkor tudod, miért kell 
eljönnöd idén is, ha nem, most ott a helyed! A föld alatt, közel 30 méter mélyen 
kanyargó, széles, kivilágított járatok különleges élményt nyújta nak. A McDonald's 
BringaMánia Vakond futama jó alkalom arra, hogy akkor is együtt pedálozzon a 
család, ha az időjárás miatt még nem tudnak a szabadban bringázni, mégis 
szeretnék a hétvégi kikapcsolódást aktíwá tenni. A földalatti farsang résztvevői 
megmérközhetnek a virtuális, 500 méteres bringapárbajon és kipróbálhatják, 
milyen is az egyre népszerűbb Spinning - a látogatók megmozgatásáról 
sztáredzök gondoskodnak. Farsangi idöszak lévén a jelenlévők számára a 
védöfelszerelésen túl jelmez viselete előnyt jelent, mivel a nézök között megbúvó 
zsűritagok folyamatosan vizsgálják a résztvevők, nézök ruházatát és a 
legötletesebb, legviccesebb jelmezek gazdái értékes különdíjakat kapnak. A 
Vakond futam szervezöi azokra is gondoltak, akikben túlteng a versenyszellem, 
ha biciklizésről van szó, a család minden tagja talál a korának megfelelő 
versenykategóriát Rajthoz állhat a legkisebbektől a profi versenyzökig mindenki, 
akinek van egy használható bringája, egy fejvédője és legalább két barátja, 
akikkel egy csapatban nevezhet. A 15 évnél idősebbek részére a verseny egy 
1200 méteres körpályán zajlik, amely magában foglal egy rövid lépcsözést is. A 
fiatalabbak futamait a biztonságérzetük, és a szülök megnyugtatása érdekében 
ennél jóval kisebb körön rendezik. A szurkolóktól minimális elvárás, hogy ha már 
30 méterrel a föld alá ereszkednek, akkor hangosan biztassák kedvenceiket Síp, 
dob és más szurkolói felszerelés használata ajánlott - már csak a jó hangulat 
érdekében is. Mivel a múlt évi eseményhez hasonlóan legfeljebb 1 OOO néző és 
résztvevő juthat be ebbe a különleges környezetbe, így ha nem szeretnél 
lemaradni az eseményről, akkor érdemes időben regisztrálni a szervező Vuelta 
Sportiroda honlapján. A korlátozott befogadó képesség miatt a regisztráció a 
nézök számára is kötelező! 

http://www .sportmenu. neUind ex. php/2012/02/14/bringas-farsang-a-fold-alatt 
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Médium: Programturizmus.hu 

Dátum: 2012.02.14. 

BringaMánia. 2012. évi McDonalds BringaMánia programok, 
versenyek, túrák 

BringaMánie. 2012. évi McDonolds BringoMftnla progrilmok, versenyek, 
túrAk. 

AJ~nlom m<~solcna> : 7I ' l) a7- IIT•tszl 

l Időpont, nyitva tarlás 

2012. kbruar 25. /vasárnap 
• Bnnoa~1<ln1a va~:ond futam - Bnngás farsano a föld alatt - Budapest, K.őbanra, Banya utca 

2012. márnus l /csutörtbk/- 2012 mcírCiug ~.,~asárn!ilp/ 
• BringaE,xpo - Budapest, Hunge~po 

2012. ápnhs 28. / szombat/ 

• BnnqaMáma B<il<~tonkor 

l Elérhet 6ségek 

Honlap: http ·1/bpnoamanja hu 

http://www.programturizmus.hultdestination-bringamania.html 

BringaMánia. 2012. évi McDonalds BringaMánia programok, 
verseny·ek, túrák. 
Időpont , nyitva tartás 

2012. február 26. /vasárnap/ 
BringaMánia Vakond futam - Bringás farsang a föld alatt -
Budapest, Kőbánya , Bánya utca 
2012. március 1. /csütörtök/- 2012. március 4. /vasárnap/ 

BringaExpo - Budapest, Hungexpo 
2012. április 28. /szombat/ 
BringaMánia Balatonkör 
Elérhetőségek 
Honlap: http://bringamania.hu/ 
E-mail: [Megnézem az e-mail címet...] 
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Médium: RevoMag.hu 

Dátum: 2012.02.14. 

McDonald's BringaMánia Vakond futam 
Farsangi c1ők0szül<'tek - hrly.színbcjárfls 
kNkcréken 
LCS BfJroYZÉSE 2e12. F.tltwry 1-' 05 Cl Szóthoui..OI.ilf".l 

KIÍI "ttlt81a februir 215-l.laraaroget .,11bakotott. foMalalli llerékpérveratNty etóll btelllis bényabtlJilfist 
tanotllk a McOon1kfs 811~tQaL1.lnta VJkold Mam nerve16i. 

FilmJár ... t,én ·:;;mét elra;tcf l(ótanp" 'l! om:ilo legltiJI.".IrcueObt.fl w·~kJ;3ros es:t"TlÍrrle 3 McDooa.kt" 
Erirlg.J1,1.in =~ V~i"Of'l~ Mam Afh:i':I~O: t<f" ll.Qatrnu brin~t.I.WUtl·~ rtndt:-Xtn·ten ri!hetnflf m.a_,d rfct a 
IN:I alat: a IC02tl30 "1ee.lt r"lit,~n Qn,-lfOÓ 121iles.ll•-·iiigltcljátatn~bf.n. me~,,~ m:M! ... ~ szimara 
nl OoltgiS él,...fn.,1 n~1;;nao: 

~tim J tii:Ulmoift:m thtl::iteg n, 'ita k~te:ll a ttflo:IÖ"t·nn:,~ ilfl':t i ••r.o a:.ima-i F!07• 19y 

n:,lt;anGB pfi!yar.ot,Os 11mn mejlt,.....,.'fln•i" a l1t!rua1 2e-a1 varM1ftllam tr9 ,1J:h!l •riut-.t.tl~t ,ó 
hlflg .. latu 'r6t.1r.oro ·t1W·lttto: e:tn a-tuns..tt ~..lll~itHOH-3Qn.1k 1" tt~l~ ntf,"tn al'!o l o:u6rH;ts h 
tél• mttes cs. rr-•~· nJgf(Wl bifátaaiiOS b).,,l - d'"~(tl-ltll.ll-a.t-.o!tú· t...z tatmin• n!l""'f csU a.ll~aU~i 
bttngho\.3'! ~-<>n:olil a 1!$13/a:l't litog~ Mlndóna 5 t'-.lts; Y) l 

Ak1 ttrmr~ a beja•ásr~ . .u sem ~:t5Et! It s.em111ró! a Vali:OI"' Ofutan<:~n s te-sz lehe~Eig• pat,.a 
mpgbmerisere Etdtme!l el&t-gla:tr!tn ·, men .111e1de:ve.,r l"&lf&Zint Miia::mum 100015 biklgadaBart Je~u1 

14e".z:4i 'a tow.i~ tnrof'T!Adóka Vutha SportirCldl Ok1al3n. htlll 'M.tel!a b4t@kond-ll.ttam-kgpanya 

~ ese"én, m~Qt:il.lllr.ó a Fa-ceboo.co-r Js ihOl réQietes lnft.~ac.ókol! M csapa!~ter.'t:!sre ls \fJn 
ltht1Öség H11 a ntr~1'18Z Sllllt".siges J IÖhoz mi9 egy ~•vr kt.l bongist ~.ereset a Brin-;1a!-.!an a Far:eooo• 

otd:3 án met1alöl'hilt<ltf tee~c6 csapattárs :u~ 
htl;pa:llwl.\wfa cttlcokcomlmntar?)SO"i?§199149711 

McDonald's BringaMánia Vakond futam Farsangi 
előkészületek - helyszínbejárás kétkeréken 

Két héttel a február 26-i, farsanggal egybekötött, földalatti 
kerékpárverseny előtt biciklis bányabejárást tartottak a McDonald's 
BringaMánia Vakond futam szervezői. Február végén ismét el rajtol 
Kőbányán az ország legkülönlegesebb téli kerékpáros eseménye a 
McDonald's BringaMánia Vakond futam. A kilátogatók egy 
izgalmas bringás farsangi rendezvényen vehetnek majd részt a 
föld alatt, a közel 30 méter mélyen kanyargó, széles, kivilágított 
járatokban, melyek mindenki számára különleges élményt 
nyújtanak. Az elmúlt szombaton lehetőség nyílt a közönség, a 
leendő versenyzők, illetve a sajtó számára, hogy egy nyilvános 
pályabejárás során megismerhessék a február 26-ai Vakond futam 
helyszínét. A résztvevők jó hangulatú próbaköröket tehettek ezen a 
turisztikai látványosságnak is beillő helyen, ahol különleges, és 
félelmetes, de mégis nagyon barátságos bányalakókkal is 
találkoztak. Az esemény nem csak a tapasztalt bringásokat 
vonzotta, a legfiatalabb látogató mindössze 5 éves volt. Aki 
lemaradt a bejárásról, az sem késett le semmiről , a Vakond 
futamon is lesz lehetőség a pálya megismerésére. Érdemes 
előregisztrálni, mert a rendezvény helyszíne maximum 1000 fő 
befogadására képes! Nevezés és további információk a Vuelta 
Sportiroda oldalán: http://vuelta.hu/vakond-futam-kobanya . Az 
esemény megtalálható a Facebookon is, ahol részletes 
információkon túl csapatszervezésre is van lehetőség . Ha a 
nevezéshez szükséges 3 főhöz még egy vagy két bringást keresel, 
a BringaMánia Facebook oldalán megtalálhatod leendő 
csapattársaid .https://www.facebook.com/events/2.35058619914971 
l . A Vakond futam ra minden érdeklődöt szaretettel vár a 
McDonald's BringaMánia szervezőcsapata . 

http://revom ag .h u/20 121medo n al ds-b ring ama nia-vakond-futam-fa rsa n g i-el ok eszu l etek-helyszi n bej a ras-ket ke re ke n 



l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

Médium: Nyaralamagyar.hu 

Dátum: 2012.02.17. 

hmtl raJtol o McOooaJcls Brinj!&.mitmll \'okond fuiama Kobá.llyM- 2012 február 26. 
~Nrtta.:lo:ft....,. • • ~IAQ811<:1Jf>IJ\ 

lJ ..... ,;: .. 

""*,..•loktlofi..,,~'Mo1141~~~6Wftrk· 
2111l1141n1 ... 21-
Ttlffl• -lliclolul<.et:ll';rMm ~ l:l=-:!~h.lnt<'ll l 1!-111.-_ 
.,,)l."tl)ll qotJ.I•ttTtMtt..,...t IG'in -~ll'lt9f"'~"'',. <HUl 
a! ~- ,,.,;~: lt9\{IIW.pHt~ ~· l!tr41rir~ n-t'Pltfl/1 l 
~~IIO"t~af.~nlt\lt~O'U."D. 

A llllld -.d...._. 1Wt1m ~2D12. Jt~il 25. ~,.,,_) 

11·11«• 

FM>t ..... :M-M, ......,_. .. "_,.. ,,1'"'úloalill~ll 
brWIO'HII oigJ'IIQI ~ 1 IMyt Iridból ~ri& 
W.,_..•urt~tn. J 11111e~ tqf ~..,. , "_,_..~ar • .,.. 
ttn~•n lsN!!it<Nt!lt llllil c.itl!lll:n~to~n h"'~ 
l'tlt41;dlal ....... ~m141tl.tlt4.otnn~ldklb, r..llttrl 
...oti~t!M!)1od!A.'*!IIIII.I:IIi .. 30 ..... 1ftlll'f!'~~ 
uj.tts •••dQI::>IIJ*Jt:kW~s-'ndfl_,iRN,IWI .. 

~~.~~,~~--'fp)nG~~~~Jo~:g,llai.t;alomarra llo;,w ai.'br 

lti~Pi'~M i ctli4od.l\.lt.l~-~~~"M"'k>IN~ I 
1!-JfiW:tll~ liM*"'- m4:11t i!II'WIH 1 Ntrigl ~t!locrM1 
atin&IHI,._ I. ......_ Iai'NIIIIilrMI~~ · 

~- ....... klll_...... .. ~n,.le 
l t .. ,..•'-•WilbCISd .... - 1~~ .. ,6t 
•• ,...IDfldoMIMIMII. 

Fa<~-.,i~, ~niJ'I~l &UimliuaW~tli•tn..,. 
jltimt:-llftttl~;t ... '-tt..,... ... ""-'"kl:t>::~-;:Uoól~ 
IQI'jr.l-01 .. ..a.-.. l 111:!19~ llfz6>; t\llkidl " • 
lt~t'"UII, ltVAIUif~Q ;IIi'nltll! oa=4"jnk.tJ~':a 
llj:f•~ 

A\llkOOIII ....... U_J5alolltllt.~lkMIIillllliftut a 
.........,.niBn..lllcUtfst61-UO.aclolllidiiiiMMifllgje 
._..,.~..."...,-~R~Mrlllt 
lf~HbWI4fl•prctl"tff«<llb!Ug~Ol t4<loik 'NI"'J/ 
111t:t*lll6 tloi,_I.I:D' It,~Jt H IIOII,,b k._ 'inlol. ~ 
f9)'rt~lflnt,QitlA1ti • .tiM1o.iHo:tllf413UI_I...,f l91 
12:. 1dltllt1110<t'"'""~· ..... !t m.llgi~Mitooi111"01t ro.!d 
N~tá.Cit. Af.-.~ftlll'l'laolltlbblt•;r...w.Ha~ 
lfof~~in imttl'tfl ti'Wii!J(-.11 nm t tilfen rf!IOI;:!r. 

An""'olób:il~.,... .. llogJ MIIIW30'"'*'-!tMIII 
.................. ., ...... bkl ..... ~SÖP .. ~ 
h mb e~rtolill t.!twtt1•• ft..miih ...,..A- ,.,. Uri 1 J6 

~-·~·~"' 

~~~~!:~!~~~ 

lllópotl~ i(l1~.c2·Z$ 

VIn~• e 

. i~:~ . . 
~ . , ... , 

~~Do~J .F~ 

,·;· ;" f,t 

·~·iollo;4·· .... ~ 
1.;-;Hf;lilr!ll'f..,.. 

• r-"..U•·E• itt·, _ __ _ ......... - .... ·~lldotOII 

·F~~I.Z,....ioM · ~Itl .. ,.l 

~~~ta••~· ' Oik'l'l"IUr.' 
· F~Iel12·t'w>l·~~~ 

JnM<i;~ .... 
• ,.,..._,,.,, ...... ~!.!:~~ .. 
~"<>~h,..t!&tnt1fu~~ 

• ti • •""e~~J•·•),)Irtl')~ 
L•~Íol.illiOtiP'nll&all' 

hiW.Ihf;ltoft.·~,. ...... ~~~ 
•VU..Ifli»I;- ·~1111<1!'.4Jtt

~,l·.lf."l'"~a-k .. ~-.. """-••111 
, ,,.,.,..flll<wo·alt'l~ ··"-'' ................ 
·1-f-'-..MI•t'l·"""""'*~·t-!•··~ 

llt)f)I'QM•"'•"J:l'''""'*:.·Jn,...NO,..,., .. <i< 
· i':~.,,u .• ,,...,.,»>OIII, 

;ü<:tart~•J .. •i',w .. J",14 .,...,.~1-<cl 
o!oit<<to:.ow.i.1....". ..... ~4-l.f .... 

ft ;DfN i'U.M.ot:~r.U.10•;~ 

Hi 
• F ....... ..._Kt""*".ii'Odr::>~.• 
P<,"._,~ .... :.OIJ.,.jr..- l tit 

• .z~p."_._.,54otr 
......... nUIII!nliraJ 

• v.-~~ ,...,_. • ~~·: -~· i·~«" .. .,....", 
• BIIIIll<.....,.fl:o-.r,;.hill·lllli'""' . .:o 
l·~l:t•OW.• : -x~~·1fiU1'!-;.~!Mf 
~-:~ 

. ~.;~~~-r~"'"c.~.ar-~ 
""''...,... .. ,.,,~,, <•HJIU•"* 
i.J : • 

• M·.G~IbMISYli'-<O~~ 
:to1llt'l!Vl~~ 

--~MI'·~I:Milollct/114 

•Ji!l.-.xo·.t.:Ot"fll'f',~r ;.>2. 
• t .:o~:~~ ... 'tl.it!;ud.l~~~-,t.;.t~ 
W«ot"Vii~1U 

• TD!<01 CI!J\G"·''- I'"<><~•J'~rh"• >n• 

' •. 

Ismét rajtol a McDonalds Bringamánia Vakond futama Kőbányán 

2012 február 26. "Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem a 
föld alatt." A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén ismét megrendezésre 
kerül az ország egyik legkülönlegesebb téli kerékpáros eseménye, a 
McDonald's BringaMánia Vakond futam. A föld alatti Vakond futam időpontja : 
2012. február 26. (vasárnap) 9-18 óra. Február 26-án, vasárnap újra várják a 
szervezök a télen is bringázni vágyókat Köbányán, a Bánya utcából nyíló 
bányarendszerben. A kilátogatók egy izgalmas bringás farsangi rendezvényen 
ismerkedhetnek meg ezzel a különleges helyszínnel. Ha ott voltál tavaly, akkor 
tudod, miért kell eljönnöd idén is, ha nem, most ott a helyed! A föld alatt, közel 
30 méter mélyen kanyargó, széles, kivilágított járatok különleges élményt 
nyújtanak. A McDonald's BringaMánia Vakond futama jó alkalom arra, hogy 
akkor is együtt pedálozzon a család, ha az időjárás miatt még nem tudnak a 
szabadban bringázni, mégis szeretnék a hétvégi kikapcsolódást aktíwá tenni. 
A földalatti farsang résztvevői megmérközhetnek a virtuális, 500 méteres 
bringapárbajon és kipróbálhatják, milyen is az egyre népszerűbb Spinning - a 
látogatók megmozgatásáról sztáredzök gondoskodnak. Farsangi idöszak lévén 
a jelenlévők számára a védöfelszerelésen túl jelmez viselete elő nyt jelent, 
mivel a nézök között megbúvó zsűritagok folyamatosan vizsgálják a 
résztvevők, nézök ruházatát és a legötletesebb, legviccesebb jelmezek gazdái 
értékes különdíjakat kapnak. A Vakond futam szervezöi azokra is gondoltak, 
akikben túlteng a versenyszellem, ha biciklizésről van szó, a család minden 
tagja talál a korának megfelelő versenykategóriát Rajthoz állhat a 
legkisebbektől a profi versenyzökig mindenki, akinek van egy használható 
bringája, egy fejvédője és legalább két barátja, akikkel egy csapatban 
nevezhet. A 15 évnél idősebbek részére a verseny egy 1200 méteres 
körpályán zajlik, amely magában foglal egy rövid lépcsőzést is. A fiatalabbak 
futamait a biztonságérzetük, és a szülök megnyugtatása érdekében ennél jóval 
kisebb körön rendezik. A szurkolóktól minimális elvárás, hogy ha már 30 
méterrel a föld alá ereszkednek, akkor hangosan biztassák kedvenceiket Síp, 
dob és más szurkolói felszerelés használata ajánlott - már csak a j á> hangulat 
érdekében is. 

http:!/budapest.nyaralamagyar.hu/hir/ismet-rajtol-a-mcdonalds-bringamania-vakond-futama-kobanyan-2012-februar-26 
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McDonald's BringaMánia Vakond futam 
Budapest. Kőbánya i bímya, február 26. 09:00 A+ A-
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Februárban tsmét kollektiv jelmezes tekerésre 

buzdítanak a kőbanyai Vakond fuiam szel'lezőt a 
farsangi bictklis kalandtúra a barátságtalan felsztnt 
klíma helyett bensőséges - és nem mallesleg roppant 
IZgalmas · fold alatt t terepre invttál ~ 

~-
P Fotó BrmgaMánia 

HIRDETÉS ... 

Februar 26-án UJra várják a télen ts brtngáznt vágyókat a kóbanyat Bánya 
utcából nyiló katakombarendszerben Az alaszálló részt•evók egy tzgalmas 
btcikhs farsangt rendezvényen tsmerkedhetnek meg ezzel a kuiOnleges 
helyszinnel A fOld alatt 10-30 méter mélyen kanyargó szeles . ktvilag•tott 
Járatok kulönleges élmenyt nyújtanak a bicaJosoknak és a szurkolóknak 
egyaránt 

Rajihoz állhat a legktsebbektól a profi versanyzóktg mtndenkt aktnek van egy 
használható nyerges Járgánya egy feJVédŐJe és legalább l<ét barátja akikkel 
egy csapatban nevezhet A 15 é•nél idősebbek részére a verseny egy 1200 
máteres korpályán zaJlik . amely magában foglal egy rövid lépcsőzés! ts A 
fiatalabbak futamait a biztonságérzetűk és a szülók megnyugtatása 
érdekében ennéltóval ktsebb körön rendezik 

A McDonald's BringaMánta Vakond futama JÓ alkalom arra hogy akkor is 
együtt pedálozzon a család ha az tdőjárás mtatl meg nem tudnak a 
szabadban tekerni. nnegis sz eretnék a hétvégt ktkapcsolódast aktíwá tenni A 
fold alatti farsang niszt,lllVÖi megmerk6zhetnek a virtuáhs 500 méteres 
bringapárbaJon és ktpróbálha!Ják az egyre népszerúbb Spinntnget ts. 

Karnevált tdószak lé\-én a jelenlévők számára a vedófel szerelésen túl Jelmez 
111selete is erősen ajánlott . mivel a nézók közölt megbúvó zsüntagok 
folyamatosan vizsgálják a résztvevők ruházatát és a legötletesebb. 

legviccesebb farsangi gúnyák gazdait értékes különdíjakkal jutalmazzák 

ll n kek 

-~vább• ilforrnáció 

Online ne...,ezes 

Vuei!A Sportt o'" 

http://est. hu/cikk/96278/mcdonalds_bringama nia_ vakond_futam 

McDonald's BringaMánia Vakond futam 

Februárban ismét ko llektív jelmezes tekerésre buzdítanak a 
kőbánya i Vakond futam szervezői , a farsangi biciklis kalandtúra a 
barátságtalan felszíni klíma helyett bensőséges - és nem mellesleg 
roppant izgalmas - föld alatti terepre invitál. Február 26-án újra 
vá~ák a télen is bringázni vágyókat a kőbányai Bánya utcából nyíló 
katakombarendszerben. Az alászálló résztvevők egy izgalmas 
biciklis farsangi rendezvényen ismerkedhetnek meg ezzel a 
különleges helyszínnel. A föld alatt 10-30 méter mélyen kanyargó, 
széles, kivilágított járatok különleges élményt nyújtanak a 
bicajosoknak és a szurkolóknak egyaránt. Rajthoz állhat a 
legkisebbektől a profi versenyzökig mindenki, akinek van egy 
használható nyerges járgánya, egy fejvédője és legalább két barátja, 
akikkel egy csapatban nevezhet. A 15 évnél i dősebbek részére a 
verseny egy 1200 méteres körpályán zajlik, amely magában foglal 
egy rövid lépcsözést is. A fiatalabbak futamait a biztonságérzetük, 
és a szülök megnyugtatása érdekében ennél jóval kisebb körön 
rendezik. A McDonald's BringaMánia Vakond futama jó alkalom 
arra, hogy akkor is együtt pedálozzon a család, ha az id őjárás miatt 
még nem tudnak a szabadban tekerni, mégis szeretnék a hétvégi 
kikapcsolódást aktíwá tenni. A föld alatti farsang résztvevői 
megmérközhetnek a virtuális, 500 méteres bringapárbajon, és 
kipróbálhatják az egyre népszerűbb Spinninget is. Karneváli idöszak 
lévén a jelenlévők számára a védőfelszerelésen túl jelmez viselete is 
erősen ajánlott, mivel a nézők között megbúvó zsűritagok 
folyamatosan vizsgálják a résztvevők ruházatát és a legötletese~bb, 
legviccesebb farsangi gúnyák gazdáit értékes különdíjal<kal 
jutalmazzák. 
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Brlngás farsang a föld alatt 

.. Téll!n 1~ ~hM bfdJ<IItnl. t:Mi( n Pm ~ !lliiiMdhM. hanerr ~ ''*' a .. n. • A r.:watyt na~ t:lk'errp való reklntettP.I kfi.n 
tsmet meor.,us.znre keru! az oruiq *GYik. ~kulcnle"sebb lttl ur9kpáros IIM'll•hJ•, a McDoaalere 
Brtngauanla VBkoDtl futam. 

Február 26·an lj)r• várják a ozorvozök a tOlon is b<lngáznl vávró '-al Kö~án,an. a Bán,.. ulc;iból n,üó 
báryarendszerben. ~ lt;llátooató l( agy IZgalmas bOngás farsangi rendez.~ényen lsm.:rt.edf'letnek meg eml a 
IWIOnleges ho l~nnol Ha oUvotlállav;ily, al<kor tudod, miórt <•Ho ljönnód i<IOn ls. ha nom. mosl OU a helyedi Alöld 
alatt közel30méter m'11en kanyargó. szi:lss. kMiágitott járatoK t.i.llbnleges &lmEnyt n~jtanak.. 

A IAcOonald'! e;ngaiAánla Vakond Mama jó alkalom arra. hOQf ak<or ls eg,{Jtt peaálozzon a csaJ ad. ha az ld6)ár3s 
miatt mig ne m tudnak a szat.ad"ban brlnoámi. mfols szeretnik a hétvigi kU:apcsolódast a};tiwá tenni. A fOldalatti 
farsang r8szttev61 megm,rkózhetnek a '.1rtuálls. 500 méte:res brlngapároajon és klprónálhatjál<, mU,.en ls az eg}fe 
néJ)sztrObb Sptnnlng ~a 13.tooatók megmozoatas.ilról sztáridtóli: gondoskodnak 

Far;an~ Jtjős:ak hivtn a JiJienlevök e.z.ámára a vidófalszert lisin tül JE lmez. vtselete e1ón)1 j t lent mNel a ntlÖ~ 
kOzött meg~lilló zsűrltag<>k lol,..matosan >llSgáiJák a részt;ev5< nét6k ru házatál és a legonetes eo~ leOlileeas ebb 
jelme:.ek gazdái erte ... n !1-lJiöndiJakat kapnak. 

A Va"<ond tutarn survezól azokra ls gon<Sonak, akikben WltEno a versent szs/lem, tla oic1ki1ZI!~ról van szó. a csahid 
minden 1ao.:a talál a l(orának megfeleló ve rsen~ka1eg6riát. Rajthoz állhal a legJ-jsebbeJd.ól a profi wrsenyzókig 
mindenkl. at.lnek van egy haSlllálható bringáJa, egy feJVédóJe is legalább két barátJa. akikf.el eay csapatban 
nevezhet A 15 e'lnél •dősebbek rBs.:ére a verseny egr 1200 méteres kórpályán zajt•k, amely ma~ában foglal egy 
ro-..d lépcsOzést is. A natalabbak tu1amart a tllztonsíiQEI'!t10k. is a szUIÖk megn;-t.~gtatása érde kéDen ennél ;óval 
~sebb körön rendeZI~ 

A szurr:olóldól minimális el.,.árás. hogy ha már 30 méterrel a fóld alá ereszkeOOek. akJc:or hangosan biZtassák 
ked\•enceiiC:et Sip, dOb es más szurK:olól f!ISZ!rtlés hasmáiala aJánlott- már csak a JÓ fianoutat éro:Jekébtn is. 

W'lt el a múlt évt esem~n)tlez hasonlóan legfeljebb 1000 néz6 és rÍSZÍ\f!V6 Juthat b-e ebbe a kOIOnllges kbmyere1be, 
igy ha nem sz.eratnél lt~maradni az eseményről, akkor érdemes ld6ben regisztralni a SZirYi!Ö VUella Sportiroda 
honlapján. A korlátozott befogadó képesség mtatt a regtsztnit16 a niz6k szArnoha ls kötelez.tit További részletek a 
bringamania.hu·n! 

http://bringahirado.hu/cikk-bringa-bringas_farsang_a_fold_alatt-59456 

Bringás farsang a föld alatt 

"Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem a föld alatt." A tavalyi 
nagy sikerre való tekintettel idén ismét megrendezésre kerül az ország egyik 
legkülönlegesebb téli kerékpáros eseménye, a McDonald's BringaMánia 
Vakond futam. Február 26-án újra várják a szervezők a télen is bringázni 
vágyókat Köbányán, a Bánya utcából nyíló bányarendszerben. A kilátogatók 
egy izgalmas bringás farsangi rendezvényen ismerkedhetnek meg ezzel a 
különleges helyszínnel. Ha ott voltál tavaly, akkor tudod, miért kell eljönnöd 
idén is, ha nem, most ott a helyed! A föld alatt, közel 30 méter mélyen 
kanyargó, széles, kivilágított járatok különleges élményt nyújtanak. A 
McDonald's BringaMánia Vakond futama jó alkalom arra , hogy akkor is együtt 
pedálozzon a család, ha az időjárás miatt még nem tudnak a szabadban 
bringázni, mégis szeretnék a hétvégi kikapcsolódást aktíwá tenni. A földalatti 
farsang résztvevői megmérközhetnek a virtuális, 500 méteres bringapárbajon 
és kipróbálhatják, milyen is az egyre népszerűbb Spinning - a látogatók 
megmozgatásáról sztáredzök gondoskodnak. Farsangi idöszak lévén a 
jelenlévők számára a védöfelszerelésen túl jelmez viselete előnyt jelent, mivel 
a nézők között megbúvó zsűritagok folyamatosan vizsgálják a résztvevők, 
nézők ruházatát és a legötletesebb, legviccesebb jelmezek gazdái értékes 
különdíjakat kapnak. A Vakond futam szervezöi azokra is gondoltak, akikben 
túlteng a versenyszellem, ha biciklizésről van szó, a család minden tagja talál 
a korának megfelelő versenykategóriát Rajthoz állhat a legkisebbektől a profi 
versenyzökig mindenki , akinek van egy használható bringája, egy fejvédője és 
legalább két barátja , akikkel egy csapatban nevezhet. A 15 évnél idősebbek 
részére a verseny egy 1200 méteres körpályán zajlik, amely magában foglal 
egy rövid lépcsőzést is. A fiatalabbak futamait a biztonságérzetük, és a szülök 
megnyugtatása érdekében ennél jóval kisebb körön rendezik. A szurkolóktól 
minimális elvárás, hogy ha már 30 méterrel a föld alá ereszkednek, akkor 
hangosan biztassák kedvenceiket Síp, dob és más szurkolói felszerelés 
használata ajánlott - már csak a jó hangulat érdekében is. Mivel a múlt évi 
eseményhez hasonlóan legfeljebb 1 OOO néző és résztvevő juthat be ebbe a 
különleges környezetbe, így ha nem szerelnél lemaradni az eseményről, 
akkor érdemes időben regisztrálnia szervező Vuelta Sportiroda honlapján. A 
korlátozott befogadó képesség miatt a regisztráció a nézők számára is 
kötelező ! További részletek a bringamania.hu-n! 



l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

Médium: Revomag 

Dátum: 2012.01.25. 

RevoMag 

., .. 
BriJJgás farsang a föld al~tt - Ft-bruár vé)?, én 
L•mH rajtol a Vakond futtm Kőbfmyán 

Bringás farsang a föld alatt - Február végén ismét rajtol a Vakond futam 
Kőbányán 

Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem a föld alatt. A tavalyi nagy 
sikerre való tekintettel idén ismét megrendezésre kerül az ország egyik 
legkülönlegesebb téli kerékpáros eseménye, a McDonald's BringaMánia Vakond 
futam. 
Február 26-án újra vá~ák a szervezők a télen is bringázni vágyókat Kőbányán , a 
Bánya utcából nyíló bányarendszerben. A ki látogatók egy izgalmas bringás 
farsangi rendezvényen ismerkedhetnek meg ezzel a különleges helyszínnel. Ha ott 
voltál tavaly, akkor tudod, miért kell eljönnöd idén is, ha nem, most ott a helyed! A 
föld alatt, közel 30 méter mélyen kanyargó, széles, kivilágított járatok különleges 
élményt nyújtanak. 
A McDonald's BringaMánia Vakond futama jó alkalom arra, hogy akkor is együtt 
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megmozgatásáról sztáredzők gondoskodnak. 
Farsangi időszak lévén a jelenlévők számára a védőfelszerelésen tl: l jelmez 
viselete előnyt jelent, mivel a nézők között megbúvó zsűritagok folyamatosan 
vizsgálják a résztvevők, nézők ruházatát és a legötletesebb, legviccesebb jelmezek 
gazdái értékes különdíjakat kapnak. 
A Vakond futam szervezői azokra is gondoltak, akikben túlteng a versenyszellem, 
ha biciklizésről van szó, a család minden tagja talál a korának megfelelő 
versenykategóriát Rajthoz állhat a legkisebbektől a profi versenyzökig mindenki, 
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fiatalabbak futamait a biztonságérzetük, és a szülők megnyugtatása érdekében 
ennél jóval kisebb körön rendezik. A szurkolóktól minimális elvárás, hogy ha már 
30 méterrel a föld alá ereszkednek, akkor hangosan biztassák kedvenceiket Síp, 
dob és más szurkolói felszerelés használata ajánlott - már csak a jó hangulat 
érdekében is. Mivel a múlt évi eseményhez hasonlóan legfeljebb 1 OOO néző és 
résztvevő juthat be ebbe a különleges környezetbe, így ha nem szeretnéllemaradni 
az eseményről , akkor érdemes időben regisztrálni a szervező Vuelta Sportiroda 
honlapján. A korlátozott befogadó képesség miatt a regisztráció a nézők számára is 
kötelező! További információk a rendezvényről és nevezés a szervező Vuelta 
Sportiroda oldalán és a www.bringamania.hu -n. 

http://revomag. h u/20 12/bring as-farsang-a-fold-a l att -fe b ru a r -vegen-ismet-rajtol-a-vakond-futam-kob a ny a nl 
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2CI12.01 .ZS: Bringás farsang a föld alatt 
18:42 ~élen is lehet btcil(liz.m, csa.;: ne11 a ::.z.abadban hanem a föld 
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http://sport. hirfal . hu/bringas_farsa ng_a_fold_ alatt-4614 725. html 

Sporthíradó 

Bringás farsang a föld alatt 

"Télen is lehet biciklizni , csak nem a szabadban , hanem a föld alatt." A tavalyi 
nagy sikerre való tekintettel idén ismét megrendezésre kerül az ország egyik 
legkülönlegesebb téli kerékpáros eseménye, a McDonald's BringaMánia 
Vakond futam. (Sporthíradó) 
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B ringás farsang a föld alatt 
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"T elen.ts lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem a fóld alatt." A tavaly t 
nagy sikerre való tekintettel idén ismét megrendezésre kerül az ország egyik 
legkülönlegesebb telt kerékpáros e!)emén:;e, a :McDonald's Bringar..:tánia Vakond 
futant [ ... ] 

http://sport.hunvista.info/2012/01 /bringas-farsang-a-fold-alatt-2522218 

Bringálli farsang a föld alatt 

.Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem a 
föld alatt." A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén ismét 
megrendezésre kerül az ország egyik legkülönlegesebb téli 
kerékpáros eseménye, a McDonald's BringaMánia Vakond 
futam.[ ... ] 
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Médium: Webradio.hu 

Dátum: 2012.02.14. 

Földalatti biciklifarsang Kőbányán 

Ismét r11jtol az orszlig egyik legkülönlegesebb bringás eseménye, a farsangi Vakond 
futam február 26-án Köbányán. A br ingások a f"ó ld alatt 30 m éter mélyen húzódó 
bányarendszerben versenyezhetnek egymással. 

.21 .) ). 
{MTI) - Ismét rajtol az ország egytk legklilonlegesebb bnngás eseménye, a farsangi 
Vakond futam február 26-án Kőbányán . A bnngások a féld alatt 30 méter mélyen húzodó 
banyarendszerben versenyezhetnek egymással. 

'Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem a fold alatt" mcttóval rendezik 
meg a McDonald's BringaMánia farsangi Vakond futamot. A kerékpárversennyel 
egybekétott családi bringás eseményt a kőbányai Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg. Kúlonleges élményt nyújt a féld alatt kezel 30 méter 
mélyen húzódó, kivilágított járatokban kanyargó széles pálya. szórakoztató biciklis 
programok, valamint óvodás, iskolás és felnőtt fu tamok mellett médta és VlP-is 
váltófutamokra is várják a nevezéseket - tájékoztatták a szervezök az MTI- t. 

Farsang okán jelmezes versenyzökre is számítanak az esemény megálmodói, akik 
különleges meglepetésekkel várják a kerékpárosokat. A szervezők azt kérik, hogy a 
versenyzök lehetőség szerint sajá t védőfelszerelést valamint kerékpárt is vigyenek 
magukkal, mivel a helyszínen csak korlátozott számban tltdják biztosítani a 
kerékpározáshoz szükséges eszkőzciket . Érdemes előre regtsztrálnt, mert a rendezvény 
helyszíne ezer fó befogadására képes . 

Továbbt információkat a programmal kapcsolatban a www.brtngamanta.hu weboldalon 
valamint a vuelta Sportiroda oldalán érhetőek el. 

Földalatti biciklifarsang Kőbányán 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás eseménye, a farsangi 
Vakond futam február 26-án Kőbányán . A bringások a föld alatt 30 méter 
mélyen húzódó bányarendszerben versenyezhetnek egymással. 

(MTI) - Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam február 26-án Kőbányán . A bringások a 
föld alatt 30 méter mélyen húzódó bányarendszerben versenyezhetnek 
egymással. "Télen is lehet biciklizni , csak nem a szabadban, hanem a föld 
alatt" mottóval rendezik meg a McDonald's BringaMánia farsangi Vakond 
futamot. A kerékpárversennyel egybekötött családi bringás eseményt a 
kőbányai Bánya utcából induló bányarendszerben rendezik meg. Különleges 
élményt nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, kivilágított járatokban 
kanyargó széles pálya. Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás, 
iskolás és felnőtt futamok mellett média és VlP-is váltófutamokra is vá~ák a 
nevezéseket - tájékoztatták a szervezök az MTI-t. Farsang okán jelmezes 
versenyzökre is számítanak az esemény megálmodói , akik különleges 
meglepetésekkel várják a kerékpárosokat A szervezök azt kérik, hogy a 
versenyzök l ehetőség szerint saját védőfelszerelést valamint kerékpárt is 
vigyenek magukkal, mivel a helyszínen csak korlátozott számban tudják 
biztosítani a kerékpározáshoz szükséges eszközöket. Érdemes előre 
regisztrálni , mert a rendezvény helyszíne ezer fő befogadására képes. 
További információkat a programmal kapcsolatban a www.bringamania.hu 
weboldalon valamint a Vuelta Sportiroda oldalán érhetőek el. 

http://www.webradio.hu/index.php?id=255638&option=com_content&task=view 
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Médium: Vkse.hu 

Dátum: 2012.02.14. 
McDonald's BringaMánia Vakond futam 

2012. február 26-án, vasárnap a McDonald's BringaMánia program idei nyitóeseményén vehetsz részt 
nézőként vagy akár indulóként is egy több száz éves kőbányában, Budapest X. kerületében. Február 11-
én, szombaton lemegyünk a bányába körülnézni és ismerkedni a tavalyihoz képest kibővült pályávaL A 
pályabejárásan az első 1 00 jelentkező vehet részt. A verseny A McDonald's BringaMánia Vakond 
futamon amatőrök, és profik, kicsik és nagyok egyaránt indulhatnak. Déle lőtt a 14 évnél fiatalabbaké, 
délután az idősebbekké a terep. Az egyes korcsoportban (az elit kategória kivételével) háromfös 
csapatokban nevezhetsz - és így, váltóban lehet teljesíteni az 1 OOO méteres körpályát. A juniorok, a 
felnőttek és master kategória versenyzői összesen 9-12 kört tesznek meg a kanyarokkal , l épcsővel, és 
más akadályokkal nehezített pályán. A lányok és fiúk alkotta vegyes csapatokat külön értékeljük. 
Regisztráció. Mivel legfeljebb 1 OOO résztvevő juthat be ebbe a különleges környezetbe, érdemes időben 
leadni a nevezéstl A regisztráció a nézök számára is kötelező! Fejvédő A bányában sisak nélkül nem 
szabad tartózkodni, ezért kérünk mindenkit, hogy hozzon magával bringás vagy bármilyen fejvédőt (még 
ha nézöként, jön, akkor is) . A bejáratnál 1 OOO Ft-os letéti díjért korlátozott számban tudunk sisakot 
biztositani. Farsang. Mivel javában tart a farsangi idöszak, ezért a bányában jelmez, álarc viselése 
erősen javasolt! A nézök között megbúvó zsűri tagok folyamatosan vizsgálják a résztvevők, nézök 
ruházatát , és a legötletesebb jelmezek gazdái értékes különdíjakat kapnak. A szurkolóktól minimális 
elvárás, hogy ha már egyszer lejönnek a föld alá, akkor hangosan biztassák kedvenceiket Síp, dob, nádi 
hegedű és más szurkolói felszerelés használata ajánlott - már csak a jó hangulat érdekében is. A 
pályáról. A föld alatt, 1 0-30 méter mélyen kanyargó, széles, kivilágított járatok különleges élményt 
nyújtanak a bringásoknak és a szurkolóknak egyaránt. A 15 évnél idősebbek részére a verseny egy 
1 OOO méteres körpályán zajlik, amely magában foglal egy rövid lépcsözést is. A fiatalabbak futamait a 
biztonságérzetük, és a szülök megnyugtatása érdekében ennél jóval kisebb körön rendezik. é rdekesség, 
hogy a rajtokat a versenyzök gyalogosan kezdik, és csak rövid futás után pattannak nyeregbe. A 
bányáról. Budapest X. kerülete, Kőbánya is erről kapta a nevét. évszázadokon keresztül itt bányászták a 
követ a Főváros középületeinek építéséhez. Hatalmas járataiban teherautók is közlekedhetnek, sőt a 
világháború alatt még repülögépeket is szereltek itt. Az egymás alatt több szinten elhelyezkedő, rengeteg 
kis zsákutcát tartalmazó bányarendszer teljes hossza meghaladja a 30 kilométert - bár ennek jelentős 
része víz alatt van. Profi búvárok a világ számos országából járnak ide bátorságpróbára, és különleges 
élményeket gyűjteni. A felső bányaszintet karbantartják, ki van vi lágítva, biztonságos, de csak ritkán 
engednek be látogatókat. Most egy izgalmas kerékpárverseny során többen is megismerkedhetnek 
ezzel a különleges hellyei.A McDonald's BringaMánia programról itt tudhatsz meg többet. 
A McDonald's BringaMánia Vakond futamról részletes információk és nevezés a szervező Vuelta 
Sportiroda honlapján. 

http://www.vkse.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=294:mcdonalds-bringamania-vakond-futam 
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Földalatti biciklifarsang Kőbányán 
... .,. "- .::-02·19 c 59 En.a .] :nvo"':ata&) "'a~u•hs: [+) :-) 

Ismét r~jtol az ország egyik legkü lö nlegesebb bringás 
eseménye, a fa rs~ ng l V~kond futam február 26-án Kőbányán . 

A tlrlngások a föld alatt 30 rreter rré~1en lódó k 
, , Kapcso a nyago 

huzódo bányarendszerben versenyezhetnek • Komon di istván : . A siker ritk l! n érke:zik 
egymással. rovHl odö alatt• 
"Télen ls lellet bk:ikllznl, csak nem a • Téle!n is a nye!regben 
szabadban, llanema föld alatt" rrottóval • Brinoára váltottak a ctgtröl 
rendezik rreg a M:Donald's BringaMárlia 
farsangi Vakond futarrot A kerékpárversennyel 
egybekötött családi bringás eserrényt a kőbánya• 

Bánya utcából nduló bányarendszerben rendez tk: rreg 
Killönleges élrrényt nyújt a föld alatt közel 30 rréter 
mélyen húzooö, l<i\lilágftott járatokban kanyargó széles 
pá~ a. Szórakoztató biclldis progratrOI<, valarrint t • - U $ 
óvodás, iskolás és fetiítt futarrok rnellett rrédla es • 
VlP-ls vattöfutarrokra ls várják a nevezéseKet 

Farsang okán jelrrezes versenyzökre is szarritanak az 
es errény rregálrrodó~ akik különleges rregtepetésekkel 
várják a kerékpárosokat A szervezók azt kérik. hogy a 
versenyzők lelletöség szerint saját védőfelszerelést 
valarrint kerékpárt is vigyenek rmgukkal, ITiVel a helyszínen csak korlátozott számban tudják 
biztosftani a kerékpározáshoz szükséges eszkézőket Erderres előre regtSztrálni, mert a 
rendezvény hetyszlne ezer fő befogadására képes. 

További információkat a prograiTlTBI kapcsolatban a ~-~Y!.~. ~.!._i!)~a-~~i_?.~~~ webok1alon 
valaront a Vuelta Sportiroda ok1alán értletőek el 

http://www. metropol. hu/kultura/cikk/848238 

Földalatti biciklifarsang Kőbányán 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a fa rsangi Vakond futam február 26-án Kőbányán. 
A bringások a föld alatt 30 méter mélyen húzódó 
bányarendszerben versenyezhetnek egymással. ''Télen is 
lehet biciklizni , csak nem a szabadban, hanem a föld alatt" 
mottóval rendezik meg a McDonald's BringaMánia farsangi 
Vakond futamot. A kerékpárversennyel egybekötött családi 
bringás eseményt a kőbánya i Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg. Különleges élményt nyújt a 
föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, kivilágított járatokban 
kanyargó széles pálya. Szórakoztató biciklis programok, 
valamint óvodás, iskolás és felnőtt futamok mellett média és 
VlP-is váltófutamokra is vá~ák a nevezéseket Farsang okán 
jelmezes versenyzökre is számítanak az esemény 
megálmodói, akik különleges meglepetésekkel várják a 
kerékpárosokat A szervezők azt kérik, hogy a verse nyzők 
lehetőség szerint saját védőfelszerelést valamint kerékpárt is 
vigyenek magukkal , mivel a helyszínen csak korlátozott 
számban tudják biztosítani a kerékpározáshoz szükséges 
eszközöket. Érdemes előre regisztráln i, mert a rendezvény 
helyszíne ezer fő befogadására képes. 
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Médium: HVG.hu 

Dátum: 2012.02.19. 

Ismét lesz biciklifutam a kőbányai 
bányarendszerben 
lP,2 ;t "•' .:Hrap.105f•Utolsófnu,t<;s.l•,1llfobru.t· 19 vasaoap 10~9 
Sn~oru 

CímkP. ;; keré ~pársport Vakond futam 

-:; :..T_. IJA}oioloOl 4 

Ismét rajtol az ország egyik legkulon.legesebb bringás eaeménye, a farsangi Vakond futam 
február 16-án Kóbányán. Abringásoka fokla.latt 30méter mélyen húzódó bányar.ndszerben 
versenyezhetnek egymással. 

Hogyan kötelezzük el 
munkatársainkat 
a változás mellett? 

"Telen ls lehel biciklizni csak nem a szabadban hane m a fóld 
alatt" mot!óval rendezik meg a McDonald's BringaMánia 
larsangi "~!kend futamot. Akerékpárversennyel egybekótótl 
cs ala dl brlngás esomén)1 a kőbányai Bánya utcából indu ló 
banya rendszarben rendezi~ meg Kűlónloges elmenyinyujt a 
fold alatt kozel 30 méteo mélyon húzódo k1>ilágitott járatokban 
kanyargó széles pálya Szórako2lat6 bicikl i• progoamok 
va lamint óvodás. ískolás es lelnőtt kotamok mellell média ... 
VlP-is váltófutamokra is varják a nevezés eket· koziilték 
a szervezők 

Farsang okán jelmezes versenyzökre is szám ítanak az 

Ar;~nvril<l ~ro_nvbefektettl 
Aranyrúd érme tanusftvánnya t 
rektesse pénzét aranyban. 
motltl 
••• rvJp••-e--l'r..fl'ata"'y ·•rfcJy•rrooo: 

Bulgá r <tlőfoglalási akció 
14 eves konng ingyenes 4• , ali 
indusi '" szálloda Foglil lja 
mosU 

osem~ny megá lmodói, akik kOlonleges meglepetésekkel várják a kerékpárosokat AszeM>zók azt 
kerik hogy a versenyzők lehetőség szerínisaját vedölelszerelest valamini kerekpart is >igyen ek 
magukkal, mivel a helyszmen csak kortátozon számban tudják bizto• lU> nl a kerókparozáshoz 
sZ!Jkséges eszkOZOket Érdemes elO re reglsztrá lnl me rt a rendezvény hoi)'Szfne ezer ffl 
befogadására kepes További infomoáclókat a programmal kapcsola tban a bo ingamanio.hul 
weboldalon valamint a \lue~a Sportiroda oldalán érhetőek el 

http://hvg. hu/sport/20120219_ vakond_futam 

Ismét le!SZ biciklifutam a kőbányai bányarendszerben 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam február 26-án Kőbányán. 
A bringások a föld alatt 30 méter mélyen húzódó 
bányarendszerben versenyezhetnek egymással. "Télen is lehet 
biciklizni, csak nem a szabadban, hanern a föld alatt" mcttóval 
rendezik meg a McDonald's BringaMánia fa rsangi Vakond 
futamot. A kerékpárversennyel egybekötött családi bringás 
eseményt a kőbányai Bánya utcából induló bányarendszerben 
rendezik meg. Különleges élményt nyújt a föld alatt közel 30 
méter mélyen húzódó, kivilágított járatokban kanyargó széles 
pálya. Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás, 
iskolás és fe~ lnött futamok mellett média és VlP-is 
váltófutamokra is várják a nevezéseket - közölték a szervezök. 
Farsang okán jelmezes versenyzökre is számítanak az 
esemény megálmodói, akik különleges meglepetésekkel várják 
a kerékpárosokat A szervezök azt kérik, hogy a versenyzök 
lehetőség szerint saját védőfelszerelést valamint kerékpárt is 
vigyenek magukkal , mivel a helyszínen csak korlátozott 
számban tudják biztosítani a kerékpározáshoz szükséges 
eszközöket. Érdemes előre regisztrálni, mert a rendezvény 
helyszíne ezer fő befogadására képes. További információkat a 
programmal kapcsolatban a bringamania.hu/ weboldalon 
valamint a Vuelt.a Sportiroda oldalán érhetőek el. 
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Médium: Népszabadság Online 

Dátum: 2012.02.19. 

NÉPSZABADSÁGONLINE 
~; 14 °C 

Belföld Külföld Gazdaság Kultúra Vélemény Sport Tud{feclt 

Vakond futam Kóbányán: földalatti bringas 
farsang 
ismét rajtol az ország elJ-ik legkülönlegesebb bringás eseménye, a farsangi Vakond futill11 

február 26-án Kóbányán. Abringásoka föld alatt 30 meter mélyen húzódó 
bányarendszerben versenyezhetnek egymással. 

MTI 2012. február 19'. nincs lwmment 

~ ~ + -

Te;en IS ler.et Ci:íkHznl. csa• nem a szaoaabar. r.an.::r-1 a fol a alatt rnottó·•al reMeziK meg 3 McD•:>n.ala s 
B!íngarAárua tar3::tn~IYa{ondtutamc• P.l<enílqlar;ersenr)el egybe<::ított CS31áci trmgás esemeny1 a l<őtártfaí 
3:ínva ut:á!lól inóub bányarend~:er::~en rendel:iY. me o. Kulónleges elm~r,,1 nrú.l a feld alatt r.o:el30 méler 
m~lien húz_ódó. ~t<lláQíkttJ<iratol<ban K.anyargó sz<~l~s p alta Szórakoztató b1okJ s program oK. val3mmt óvodás 
ISKolás és ~e ln ott futaMok "l'lt:>llett media és V l? is va!lófutamo<:ra i 5 >a rjál< a nevezéseket- tájekoztattat< a 
s::ervez.óo<: :a;: 1.\TI-t 

farsang okán jell"'l€Z% '>'~rsenjZÖkre IS szár1ítanaK az esemény "l'l~gá l modéu al:1~ ~ulonlages meglep~tésekl<el 
·Jarjak a kerékpáros::~kal 

Asz_erve::ók azt kerik, hOl:;~ a .:ersen~'Ziík ler.etöseg szerinl sajalvédőf&lszerelesl valamrnt kerékpárt is '>'ig~enek 
magukt:al. r11•·e 1 a hel)'színen csak twrl.aloz_ott s:<imban tuct.akt•:tcsrtam a keré~:pározáshcz s:u~séges 
~szkózoket Erdemes ~lor e reg1sztrálni, me rt a rende::•eny l'lelrszíne ezer t6 öefcgadásara kepes. 

http://nol.hu/mozaik!vakond_futam_kobanyan_foldalatti_bringas_farsang 

Vakond futam l<őbányán: földalatti bringás farsang 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam február 26-án 
Köbány;3n. A bringások a föld alatt 30 méter mélyen 
húzódó bányarendszerben versenyezhetnek egymással. 
"Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem 
a föld alatt" mcttóval rendezik meg a McDonald's 
BringaMánia farsangi Vakond futamot. A 
kerékpárversennyel egybekötött családi bringás 
eseményt a kőbányai B~ínya utcából induló 
bányarendszerben rendezik mog. Különleges élményt 
nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, 
kivilágított járatokban kanyargó széles pálya. 
Szórakcrztató biciklis prograrnok, valamint óvodás, 
iskolás és felnőtt futamok mellett média és VlP-is 
váltófut<:tmokra is vá~ák a nevezéseket .. tájékoztatták a 
szervezök az MTI-t. Farsang okán j j:!lmezes 
versenyzökre is számítanak az. esemény megálmodói , 
akik különle~~es meglepetésekkel vá~ák a 
kerékpárosokat A szervezők azt kérik, hogy a 
versenyzők lehetőség szerint saját védőfelszerelést 
valamin·t kerék!Párt is vigyenek magukkal, rnivel a 
helyszínen csak korlátozott számban tudják biztosítani a 
kerékpfirozáshoz szükséges eszközöket. Érdemes előre 
regisztnilni, mert a rendezvény helyszíne ezer fő 
befoga(lására képes. 



ri 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

Médium: Magyar Nemzet Online 

Dátum: 2012.02.19. 

-mno 
Családháló Betegszoba ErdőkerOló Kőnyv 

Bányarendszerben tekerhetnek 

WA 

Ismét rajtol az. orsz.ág egyik legkülönlegesebb bringás eseménye. a farsangi Vakond futam február 
26-áll KóbiÍil)'IÍil. A bringások a föld alatt 30 méter mélyell húzódó bárJyarelldsz.erben 
versenyezhernek egymással. 

-IJTetszíl'. +1 o • • Me~~coszlás !!!li l~yomta fás 

• T éle n IS lehet biCiklizni, csak nem a szabadban hanem a told alatt" mattóva l rendeZJk meg a 
McDonald's B ringaMania farsangt vakond futamot A kerékpárversennyel egybekatott csaladt bringas 
eseményt a Kőbányai Bánya utcábólinduló bányarendszerben rendeZik meg KOlonleges élményt 
nyújt a föld alatt kdzel30 méter mélyen húzódó. kivilagflott járatokban kanyargó széles pálya 
Szorakoztaló bll.:il<lis prograrnak valamint óvodás Iskolas és felnőtt futamoK mellett média- és VIP-s 
váltófUtamoKra 1s varJák a nevezéseket- karolték a szervezól< 

Farsang oKán Jelmezes versenyzól<re is számítanak: az esemény megálmodéi akik l<ülonleges 
meglepetésekkel várják a kerékpárosokat 

A sz.ervezök azt kérik. hogy a versenyzök lehefőség szeríni SaJá! védőfelszerelési valammi kerékpárt 
is v1gyenek magukkal m1vel a helyszínen csak korlátozo11 számban tudják biztositani a 
Kerékpározáshol sZükséges esZközöket. Érdemes elör~ reglszírá Ini. mert a r~dezvény helyszíne 
ezer rö befogaelására l<épes. 

http://mno. h u/szi nes/banyarendszerben-tekerhetnek-1 053044 

Bányar:endszerben tekerhetnek 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam febriUár 26-án 
Köbányán. A bri ngások a föld alatt 30 méter mélyen húzódó 
bányarendszerben versenyezhetnek egymássai."Télen is 
lehet biciklizni , csak nem a szabadban, hanem a föld alatt" 
mottóval rendezik meg a McDonald's BringaMánia farsangi 
Vakond futamot. A kerékpárversennyel egybekötött családi 
bringás eseményt a kőbányai Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg. Különleges élményt nyújt 
a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, kivilág ított 
járatokban kanyargó széles pálya. Szórakoztató biciklis 
programok, valamint óvodás, iskolás és felnőtt futamok 
mellett média- és VIP-s váltófutamokra is várják a 
nevezéseket - közölték a szervezők . Farsang okán 
jelmezes versenyzökre is számítanak az esemény 
megálmodói , akik különleges meglepetésekkel vá~ák a 
kerékpárosokat A szervezök azt kérik, hogy a versenyzök 
lehetőség szerint saját védöfelszerelést, valamint kerékpárt 
is vigyenek magukkal , mivel a helyszínen csak korlátozott 
számban tudják biztositani a kerékpározáshoz szükséges 
eszközöket. Érdemes előre regisztrálni, mert a rendezvény 
helyszíne ezer fő befogadására képes. 
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Médium: Tőzsdefórum.hu 

Dátum: 2012.02.19. 

TőzsdeFórum BETA 

Vakond futam Kőbányán 
ÓTets:zi; I1Le9yél11z első az 1smeróse1d kbzul, 11lanek ez 

tetsz1k. 
-+1 C Tetszik 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb brlngás eseménye a farsangi Vakond futam február 26-án 
Köbányán A bringásol< a föld alatt 30 méter mélyen húzódó bányarendszerben versenyezhetnek 

egymással. "Télen 1s lehet brc1kltzni. csak nem a szabadban. hanem a fold alatt• maltóval rendezik meg a 
McDonald's Bnngat.lánra farsangi Vakond futamot A kerékpárversennyel egybekötott családi bnngás 

eseményt a Kőbányai Bánya utcábólindulo bányarendszerben rendeziK meg Kulonteges élményt nyúJt 
a föld alatt közel 30 méter mélyen húLódó kivilágított járatokban kanyargó széles pálya Szórakoztatö 
blciklis prograrnak valamint óvodás iskolás és felnőtt futamok melletl média es VlP-is váltófutamokra ls 

váqák a nevezéseket - táJékoztatták a szervezök az MTI-1 

Farsang okán jelmezes versenyzökre is számítanak az esemény megálmodéi akik kOlonleges 

meglepetésekkel várják a kerélqlárosokat A szervezók azt kéri~ hogy a versenyzök lehetóség szerint 
saját védőfelszerelést valamint kerékpárt is vigyenek magukkal mivel a helyszínen csak korlátozott 
szamban tudják biztosítani a kerékpározáshoz szükséges eszközöket Érdemes előre regisztrálni mert a 

rendezvény helyszíne ezer fö befogadására képes 
További információkat a programmal kapcsolatban a www.bnngamania.hu weboldalon valamint a Vuelta 

Sportlroda oldalan érhetöeK el 

http://www.tozsdeforum.hu/szines/vakond_futam_kobanyan 

Vakond futam Kőbányán 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam február 26-án 
Kőbányán. A bringások a föld alatt 30 méter mélyen 
húzódó bányarendszerben versenyezhetnek egymással. 
"Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem 
a föld alatt" mottóval rendezik meg a McDonald's 
BringaMánia farsangi Vakond futamot. A 
kerékpárversennyel egybekötött családi bringás 
eseményt a kőbányai Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg. Különleges élményt 
nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, 
kivilágított járatokban kanyargó széles pálya. 
Szórakoztató Iliciklis programok, valamint óvodás, 
iskolás és fel nőtt futamok mellett média és VlP-is 
váltófutamokra is vá~ák a nevezéseket - tájékoztatták a 
szervezők az MTI-t. Farsang okán jelmezes 
versenyzökre is számítanak az esemény megálmodói, 
akik különleges meglepetésekkel vá~ák a 
kerékpárosokat A szervezők azt kérik, hogy a 
versenyzők lehetőség szerint saját védőfelszerelést 
valamint kerékpárt is vigyenek magukkal, mivel a 
helyszínen csak korlátozott számban tudják biztosítani a 
kerékpározáshoz szükséges eszközöket. Érdemes előre 
regisztrálni, mert a rendezvény helyszíne ezer fő 

befogadására képes. További információkat a 
programmal kapcsolatban at www.bringarnania.hu 
weboldalon valamint a Vuellta Sportiroda oldalán 
érhetőek el. 
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Médium: Kultúrpart.hu 

Dátum: 2012.02.19. 

Eltemetik a sportolókat 
@ @ • 11 C•"":7 , 11 .. Z U 

Cimkek: Budapest. Erde~esség Sport. ünnepek 

2012 teoruár 19. 12 01 
Kunurpa•t 

ltmét rajtol az. ország egyik legkülönleguebb b ringás eseménye, a farsangi Vakond 
futam február 26-án K6bányán. Abringásoka föld alatt30méter mélyen húzód6 
bányarendszerben versenyuhetnek egymáual. 

"T é len is lehet bl~ikiiZill. csak nem a szabadban. hanem a föld ala tr mottóval rendeZik me>~ a 
McDonald's BringaMánia tarsang l Vakond tutarnol A kerékpárversennyel egybekétott családi 
bnngás eseményt a kllbányal Bánya utcát>ól!nduló bányarendszerben rendeZik meg 
Különleges élrrenyl nyujt a föld alan közel 30 méfer métyen htiZÓdó kivUágifoH járatokban 
kanyargó széles pálya Szórakozlafó bkoil<lis programok. valamint óvodás Iskolás és felnóH 
futamok mellett média és VlP véltófutamokra is vá~ák a nevezéseket - tájéKOztatták a szervezóK 
azMTI-t 

Brktgbok e mélyben (fotó: bringehlrado.l'IU) 

Farsang okán jelmezes versenyzökre ls számitanak az esemény meg álmodó!, aKik kúlónleges 
meglepetésekket vá~ák a kerékpárosOkal. 

A szervezók azt kérik. hOgy a versenyzök lehetOség szerint saját védófelszereiésl valamint 
kerékpán is vigyenek magukkal, mivel a helyszínen csak kortátozon számban tudják biztositani 
a kerékpározésnoz sWkséges eslkózökel. Érdemes előre reglsztrálni, men a rendezvény 
nelyszfne ezer tö oetogadasára képes 

További Információkat a programmal kapcsofalban a www bringamania hu weboldalon valamint 
a Wetta sponirOda oldalán érhet5eic el 

http://www.kulturpart.hu/rengeteg/28026/eltemetik_a_sportolokat 

Eltemetik a sportolókat 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás eseménye, a 
farsangi Vakondi futam február 26-án Kóbányán. A bringások a föld 
alatt 30 méter mélyen húzódó bányarendszerben versenyezhetnek 
egymással. "Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem 
a föld alatt" mottóval rendezik meg a McDonald's BringaMánia 
farsangi Vakond futamot. A kerékpárversennyel egybekötött családi 
bringás eseményt a kőbányai Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg. Különleges élményt nyújt a föld 
alatt közel 30 méter mélyen húzódó, kivilágított járatokban kanyargó 
széles pálya. Szórakoztató biciklis programok, valarnint óvodás, 
iskolás és felnőtt futamok mellett média és VlP váltófutamokra is 
vá~ák a nevezéseket - tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Farsang 
okán jelmezes versenyzökre is számítanak az esemény 
megálmodói , akik különleges meglepetésekkel várják a 
kerékpárosokat A szervezök azt kérik, hogy a versenyzők lehetőség 
szerint saját védőfelszerelést valamint kerékpárt is vigyenek 
magukkal, mivel a helyszínen csak korlátozott számban tudják 
biztosítani a kerékpározáshoz szükséges eszközöket. Érdemes előre 
regisztrálni, mert a rendezvény helyszíne ezer fő befogadására 
képes. További infonnációkat a programmal kapcsolatban a 
www.bringamania.hu weboldalon valamint a Vuelta Sporti roda 
oldalán érhetőek el. 
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Médium: Kultúrport.hu 

Dátum: 2012.02.19. 

vakondMam 

Földalatti biciklifarSang Köbányán 

Ismét rajto l az ország egyik legkülönlegesebb bringás eseménye, a farsangi 
Vakond futam február 26-an Kóbányan Abringásoka föld alatt 30 méter mélyen 
húzódó bányarendszerben versenyezhetnek egymássaL 

2012.)2 19 63:1) 
Mn 

IRATTÁRCA 

'Télen is lehet biciklizni. csak nem a szabadban, hanem a föld alatt" mcttóval 
rendezi k meg a McDonald's BringaMánia farsangi Vakond futamot. A 
kerekpárversennyel egybekötött családi bringas esemanyi a kóoonyai Bánya 
utcából induló bányarendszerben rendezik meg Különleges élményt nyú ji a föld 
alatt közel 30 méter mélyen húzódó, kivi lágított járatokban kanyargó széles 
pálya. Szórakoztató bicikl is programok., valamint óvodás , iskolás és felnölt 
fuiamok mellett média és VlP-is váltófutamokra is várják a nevezéseket - közölték 
a szervező k. 

Farsang okán Jelmezes versenyzökre is számítanak az esemény megálmodái, 
akik különleges meglepetésekkel várják a kerékpáros okat. 

A szervezők azt kérik, hogy a versenyzők lehetőség szerint saját védőfe lszere lést 
valamint kerékpárt is vigyenek magukkal. mivel a helyszínen csak korlátozott 
számban tudják biztosítani a kerékpározáshoz szükséges eszközöket Érdemes 
előre regisztrálni. mert a rendezvény helyszíne ezer fő befogadására képes 

További információkat a programmal kapcsolatban a www_bringamania hu 
weboldalon valamint a Vuelta Sportiroda olda.lán érhetőek eL 

Vakond futam 

Földalatti biciklifarsang Köbányán. Ismét rajtol az ország egyik 
legkülönlegesebb bringás eseménye, a farsangi Vakond futam február 
26-án Köbányán. A bringások a föld alatt 30 méter mélyen húzódó 
bányarendszerben versenyezhetnek egymássai."Télen is lehet 
biciklizni , csak nem a szabadban, hanem a föld alatt" mottóval 
rendezik meg a McDonald's BringaMánia farsangi Vakond futamot. A 
kerékpárversennyel egybekötött családi bringás eseményt a kőbányai 
Bánya utcából induló bányarendszerben rendezik meg. Különleges 
élményt nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, kivilágított 
járatokban kanyargó széles pálya. Szórakoztató biciklis programok, 
valamint óvodás, iskolás és felnőtt futamok mellett média és VlP-is 
váltófutamokra is vá~ák a nevezéseket - közölték a szervezök. 
Farsang okán jelmezes versenyzökre is számítanak az esemény 
megálmodói , akik különleges meglepetésekkel vá~ák a 
kerékpárosokat A szervezök azt kérik, hogy a versenyzök l e hetőség 
szerint saját védőfelszere l ést valamint kerékpárt is vigyenek 
magukkal, mivel a helyszínen csak korlátozott számban tudják 
biztosítani a kerékpározáshoz szükséges eszközöket Érdemes előre 
regisztrálni , mert a rendezvény helyszíne ezer fö befogadására képes. 
További információkat a programmal kapcsolatban a 
www.bringamania.hu weboldalon valamint a Vuelta Sportiroda oldalán 
érhetőek el. 

http://kultu rpo rt. hu/ta rt/ ci kk/fa/O/ 12364 9/1 /te rfi l mze ne/Fo Ida l atti_ b ici kl ifarsa n g_ Ko ba ny a n 
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Médium: Pécsma.hu 

Dátum: 2012.02.19. 

Lenne kedve föld alatt biciklivel 
farsangain i? 

2012. febr• .ar l 'l .. 14:28 ~ 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb 
bringás eseménye, a farsangi Vakond futam 
február 26-án KÖbányán. Abringásoka fökl alatt 
30méter mélyen húzódó bányarendszerben 
versenyezhetnek egymással. 

"TélePIS lehet bidklzn~ csak nem a szclb<Jdban, hanem a 
föld alatt" mottóval rendez;'k meg a McDonald's 
BmgaMán<J farsangi Vakond futamot. A 
kerékpárversernyei eg~kötött csa!ádt brngás 
eseményt a kőbányai Bánya utc<ibóltnduk:í 
bányarendszerben rendez~ meg. 

Kulönleges élményt nyúJt a fold a att kozel 30 méter 
métyen húzódó. kMágftott Járatokban kanyargó széles 
páya. Szórakoztató bicJrJs programok, valamint óvodás. 
iskolás és fe nőtt futamok melett média és VIP-is 
váltófutamokra 1S várJák a ne·1ezéseket -tájékoztatták a 
szervezők az ~m-t. 

Farsang okán Jelmezes versenyzökre is számítanak az 
esemény megátmodói. akik kO'önleges meg~petések.ke1 
várjá~. a kerékpárosokat. 
A ~.zervezők azt kénk. hogy a versenyzők lehetőség 
s.zennt saját védŐfelszerelést vaiamnt kerékpárt is 
vigyenek magukkal, mivel a helyszmen csak korlátozott 
számban tudJák biztOSii:ani a keré~;pározáshoz szükséges 
eszközöket. Érdemes előre reg;sztráJn., mert a 
rendezvény hetyszíne eze' fő befogadására képes. 

További 1t1formác&at a programmal kapcsolatban a 
\Wiw.bmgamanlil.hu weboldabr valamint a vue'ta 
Sportiroda oldalán érhetőek el 

http: //www. pecsm a. h u/ orszag/20 12/02/19/len n e-kedve-fold-al att -bi ci kl ivel-fa rsa ngoln i 

Lenne kedve föld alatt biciklivel farsangolni? 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam februá r 26-án 
Kőbányán.A bringások a föld alatt 30 méter mélyen 
húzódó bányarendszerben versenyezhetnek egymással. 
"Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem 
a föld alatt" mottóval rendezik meg a McDonald's 
BringaMánia farsangi Vakond futam ot. A 
kerékpárversennyel egybekötött családi bringás 
eseményt a kőbányai Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg. Különleges élményt 
nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, 
kivilágított járatokban kanyargó széles pálya. 
Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás, 
iskolás és fel nőtt futamok mellett média és VlP-is 
váltófutamokra is vá~ák a nevezéseket - tájékoztatták a 
szervez:ők az MTI-t. Farsang okán jelmezes 
versenyzökre is számítanak az esemény megálmodói, 
akik különleges meglepetésekkel vMák a 
kerékpárosokat A szervezők azt kérik, hogy a 
versenyzők lehetőség szerint saját védőfelszerelést 
valamint kerékpárt is vigyenek magukkal, mivel a 
helyszínen csak korlátozott számban tudják biztosítani a 
kerékpározáshoz szükséges eszközöket. Érdemes előre 
regisztrálni, mert a rendezvény helyszíne ezer fő 
befogadására képes. További információkat a 
programmal kapcsolatban a www.bringarnania.hu 
weboldalon valamint a Vuelta Sportiroda oldalán 
érhetőek el. 
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Médium: Minap.hu 

Dátum: 2012.02.19. 

• Farsangi Vakond futam Kőbányán 
..,ll ~ -- ...... 1~ 10 l 

D lt1 
Ismét raJtOl az orslág egytk legkulónlegesebb bnngas eseménye, a larsan111 
Vakond futam február 26-án K6Mnyán Abringásoka fold alatt 30 méter mélyen 
huzó<ló bányarendszemen versenyezhetnek egymással. 

Qu! gá r e!ófoglnlá· •i akció 
14 éves konng in gyenes 4*, 1111 
indusive szálloda . Fog lalja most• 

~le H11d• téuk 

íélen is lehet tiCJI<lim'. c.::.:~•. ne"T1 d szaoadtlar\ han2r1 a fóld alatt" mcttóval 
rencleZJK rrteg a McDonal·j s Bnn;~ar.~á111a farsangi Vakon j futarn ot 
keré~.p.3rver~ennyel egrbe<:otott csaiádl bnngás eset"Hln11 a kőbányaiBánya Jtcabol 
induló oányarendszernen rendezik fl'lEg Különleges elmén)1 n)'ÚJt a fold alatt töz.el 
30 meler m.',lyen huzódó ~.,,tágrtoltJáratol(ban Kanyargó sz.ei!!S pálya Szórakoz:lalo 

llrcit:IIS programok, vala1"11'lt ó110dás, tsKo13s és felnőtt futamok me ll ett 1"1edía e; 
VlP-iS valt:ifutamotra IS várják a nevezé::. eKet- táJélo:oztattár. a SZ.81WZ.CK aL 1~\TI-t 

Farsang okán Jelmezes verseni-zökre is szarlitanak az. essfl'lény megálmDdór , a~11< 
kiJIOnleges meglepetliselt:kel várjáK a l:erékpárosol:at 

A szervezói< a:t ll:énK. hogy a 'JersentzöR lehetőség sz.ennt saJát védőtelszere lest 
valamint keréi<r;árt is vf;;nenel< ma;JuY.ra~ mi·vel a helyszínen csak korláto:: ott 
számtan luojak tíztosita ni a r.eréKpározásttoz szuKséges eszl(ow~et. Érclemes 

előre re·;Jisztrálni, me rt a re:ndez.tenr helyszim: ezer fő befogadására Képes. 

Tová::tbi információkat a pro~;rammall<apcsolatcan a weooldalon valamint a Vuelta 
sr:ortiroaa oldalán érhetőeK el 

MTI 

http://mina p. hu/news. ph p?extend .49696.23 

Farsan!gi Vakond futam Kőbányán 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam február 26-án 
Kőbányán . A bringások a föld alatt 30 méter mélyen 
húzódó bányarendszerben versenyezhetnek 
egymással. "Télen is lehet biciklizni, csak nem a 
szabadban, hanem a föld alatt" mottóval rendezik meg 
a McDonald's BringaMánia farsangi Vakond futamot. A 
kerékpárversennyel egybekötött családi bringás 
eseményt a kőbányai Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg. Különleges élményt 
nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, 
kivilágított járatokban kanyargó széles pálya. 
Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás, 
iskolás és felnőtt futamok mellett média és VlP-is 
váltófutamokra is vá~ák a nevezéseket - tájékoztatták 
a szervezők az MTI-t. Farsang okán jelmezes 
versenyzökre is számítanak az esemény megálrnodói, 
akik különleges meglepetésekkel vá~ák a 
kerékpárosokat A szervezők azt kérik, hogy a 
versenyzők lehetőség szerint saját védőfelszerelést 
valamint kerékpárt is vigyenek magukkal, mivel a 
helyszínen csak korlátozott számban tudják biztosítani 
a kerékpározáshoz szükséges eszközöket. Érdemes 
előre regisztrálni, mert a rendezvény helyszíne ezer fő 
befogadására képes. További információkat a 
programmal kapcsolatban a weboldalon valarnint a 
Vuelta Sportiroda oldalán érhetőek el. 
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Médium: Netbaby.hu 

Dátum: 2012.02.19. 
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McDonald's BringaMánia Vakond futam 

Február 26-án, vasárnap, a McDonald's 
BringaMánia Vakond futama jó alkalom arra, hogy 
akkor is együtt pedálozzon a család, ha az időjá rás 
miatt még nem tudnak a szabadban bringázni, 
mégis szeretnél< a hétvégi kikapcsolódást aktíwá 
tenni. A földalatti farsang résztvevői 
megrnérkőzhetnek a virtuális, 500 méteres 
bringapárbajon és kipróbálhatják, milyen is az 
egyre népszerűbb Spinning - a látogatók 
megmozgatásáról sztáredzők gondoskodnak. 
Részletes infonnációt itt találtok. 
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Médium: Felelősszülők iskolája. hu 

Dátum: 2012.02.19. 

földalatti biciklifarsang Kóbán-yán 

AKi \Íszont valami rendhagyó programra "-ágyik, annak a Ko Dányán a helye. Ismét rajtol az ország egyik 
legkülönlegesebb bringás eseménye, a farsangi Vakond futam február 26-án. vasárnap. Abringásoka föld alatt 
30méter mélyen húzódó bányarendszerben versenyezhetnek egymassal. ·Télen is lehet biciklizni, csak nem a 
~z.abadban, hanem a föld alatt" mottm·al rendelik meg a McDonald 's Bring~Iánía farsangi \ ·akond futamot. A 
kerekpan·ersennyel egybekótott csaladi bringá.s esemenyt akóbányai Bánya utcából indulo bányarendszerben 
rendezik meg. Különleges élmén}t nyújt a föld alatt közel 3o méter mél}·en húzódó, kivilágított járatokban 
kanyargoszéles pálya. Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás. iskolás és felnőtt futamok meUett 
média és \1P-is váltófutamokra is várják a nevezéseket - tájékoztatták a szervezök az ).ll-t Farsang okán 
jelmezes versenyzökre is szaruitanak az esemény megálmodói, akik különleges meglepetésekkel várják a 
brékpárosokat. A szervezó'k azt kérik. hogy a versenyzoldehetőség szerint saját ,-édőfelszerelést valamint 
kerél.:párt is \Ígyenek magukkal. mivel a helyszínen csak korlátozott számban tudják biztosítani a 
kerékpározáshoz szükséges eszközöket. Érdemes előre regisztrálni, mert a rendeZ\·ény helyszíne ezer fő 
befogadására képes. 

További információ: www.bringamania.hu weboldalon valamint a Vuelta Sportiroda oldalán érhetőek el. 

Földalatti biciklifarsang Kőbányán 

AKi viszont valami rendhagyó programra vágyik , annak 
a Kőbányán a helye. Ismét rajtol az ország egyik 
legkülönlegesebb bringás eseménye, a farsangi Vakond 
futam február 26-án, vasárnap. A bringások a föld alatt 
30 méter mélyen húzódó bányarendszerben 
versenyezhetnek egymással. "Télen is lehet biciklizni , 
csak nem a szabadban, hanem a föld alatt" mottóval 
rendezik meg a McDonald's BringaMánia farsangi 
Vakond futamot. A kerékpárversennyel egybekötött 
családi bringás eseményt a kőbányai Bánya utcából 
induló bányarendszerben rendezik meg. Különleges 
élményt nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, 
kivilágított járatokban kanyargó széles pálya. 
Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás, 
iskolás és felnőtt futamok mellett média és VlP-is 
váltófutamokra is vá~ák a nevezéseket - tájékoztatták a 
szervezök az MTI-t. Farsang okán jelmezes 
versenyzökre is számítanak az esemény megálmodói , 
akik különleges meglepetésekkel várják a 
kerékpárosokat A szervezök azt kérik, hogy a 
versenyzök lehetőség szerint saját védőfelszerelést 
valamint kerékpárt is vigyenek magukkal, mivel a 
helyszínen csak korlátozott számban tudják biztosítani a 
kerékpározáshoz szükséges eszközöket. Érdemes előre 
regisztrálni, mert a rendezvény helyszíne ezer fő 

befogadására képes. 
További információ: www.bringamania.hu weboldalon 
valamint a Vuelta Sportiroda oldalán érhetőek el. 

http:/ /felelosszu Iok iskol aj a. hu/i n d ex. php/20 12/02/19/vizkereszttol-fa rsa n g ig-fold a l atti-f a rsa n g i-vako n d-futam-te luzo-mohacsi-bus ok 
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Médium: Sport365.hu 

Dátum: 2012.02.19. 
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Vakondfutam: Földalatti bringás farsang Kőbányán 

"Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem a föld alatt ." A tavalyi 
nagy sikerre való tekintettel idén ismét megrendezésre kerül az ország egyik 
legkülönlegesebb téli kerékpáros eseménye, a McDonald's BringaMánia Vakond 
futam. Február 26-án újra várják a szerve.zők a télen is bringázni vágyókat 
Kőbányán, a Bánya utcából nyíló bányarendszerben. A kilátogatók egy izgalmas 
bringás farsangi rendezvényen ismerkedhetnek meg ezzel a különleges 
helyszínnel. Ha ott voltál tavaly, akkor tudod, miért kell eljönnöd idén is, ha nem, 
most ott a helyed! A föld alatt, közel 30 méter mélyen kanyargó, széles, kivilágított 
járatok különleges élményt nyújtanak. A McDonald's BringaMánia Vakond futama 
jó alkalom arra, hogy akkor is együtt pedálozzon a család, ha az időjárás miatt 
még nem tudnak a szabadban bringázni, m~Jis szerelnék a hétvégi 
kikapcsolódást aktíwá tenni. A földalatti farsang résztvevői megmérkőzhetnek a 
virtuális, 500 méteres bringapárbajon és kipróbálhatják, milyen is az egyre 
népszerűbb Spinning - a látogatók megmozgatásáról sztáredzök gondoskodnak. 
Farsangi idöszak lévén a jelenlévők számára a védöfelszerelésen túl jelmez 
viselete előnyt jelent, mivel a nézők között megbúvó zsűritagok folyamatosan 
vizsgálják a résztvevők , nézők ruházatát és a legötletesebb, legviccesobb 
jelmezek gazdái értékes különdíjakat kapnak. A Vakond futam szervezői azokra is 
gondoltak, akikben túlteng a versenyszellem, ha biciklizésrő l van szó, a család 
minden tagja talál a korának megfelelő versenykategóriát Rajthoz állhat a 
legkisebbektől a profi versenyzökig mindenki , akinek van egy ~Jasználható 
bringája, egy fejvédője és legalább két barátja, akikkel egy csapatban nevezhet. A 
15 évnél idősebbek részére a verseny egy 1200 méteres körpályán zajlik, amely 
magában foglal egy rövid lépcsőzést is. A fiatalabbak futamait a biztonságérzetük, 
és a szülők megnyugtatása érdekében ennél jóval kisebb körön rendezik. A 
szurkolóktól minimális elvárás, hogy ha már 30 méterrel a föld alá ereszkednek, 
akkor hangosan biztassák kedvenceiket Síp, dob és más szurkolói felszerelés 
használata ajánlott - már csak a jó hangulat érdekében is. Mivel a múlt évi 
eseményhez hasonlóan legfeljebb 1 OOO néző és résztvevő juthat be ebbe a 
különleges környezetbe, így ha nem szeretnél lemaradni az eseményről, akkor 
érdemes időben regisztrálni a szervező Vuelta Sportiroda honlapján. A korlátozott 
befogadó képesség miatt a regisztráció a n ézők számára is kötel ező! Online 
nevezésre lehetőség ITT! 

http://sport365 .h u/egyen i-sportok, hi r ek, vakondfutam-foldalatti-bri ngas-fa rsang-kobanya n, 1964 7 
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Médium: Utazás gyerekekkel.hu 

Dátum: 2012.02.19. 

~ "arsangl Vakor d futam Köbányim 
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Farsangi Vakond futam Kőbányán 

2012. február 26-án ismét rajtol az ország egyik 
legkülönlegesebb bringás eseménye, a farsangi 
Vakond futam. A bringások a föld alatt 30 méter 
mélyen húzódó bányarendszerben versenyezhetnek 
egymással. 
2012.02.26. 1 Budapest 1 Bánya utca 
Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, 
hanem a föld alatt mottóval rendezik meg a 
McDonald's BringaMánia farsangi Vakond futamot. A 
kerékpárversennyel egybekötött családi bringás 
eseményt a kőbányai Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik. Különleges élményt nyújt 
a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, kivilágított 
járatokban kanyargó széles pálya. Szórakoztató 
biciklis programok, valamint óvodás, iskolás és felnőtt 
futamok mellett média és VlP-is váltófutamokra is 
várják a nevezéseket 
A farsanghoz kapcsolódva jelmezes versenyzökre is 
számítanak az esemény megálmodói, akik különleges 
meglepetésekkel várják a kerékpárosokat 
A szervezők azt kérik, hogy a versenyzők lehetőség 
szerint saját édőfelszerelést valamint kerékpárt is 
vigyenek magukkal, mivel a helyszínen csak 
korlátozott számban tudják biztosítani a 
kerékpározáshoz szükséges eszközöket. Érdemes 
előre regisztrálni, mert a rendezvény helyszíne ezer fő 
befogadására képes. A szurkolók 30 rnéterrel a föld 
alatt síppal, dobbal és más szurkolói felszereléssel 
biztathatják a résztvevőket. Vuetta Sporti roda 
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Médium: Facepress.hu 

Dátum: 2012.02.19. 

Bringázás a föld alatt? 
fULtiQI 2012 februar 19, 10 14 

Ismét rajtol az orszilg egyik legkulon legesebb bringás esemenye, a farsangi Vakond futam februiu 26-án 

Köbimyán. A brlngások a föld alatt30méter mélyen húzódó bányarendsz.erben versenyezhetnek egymással. 

íélen is lehet biciklizni csak nem a szabadban hanem a fold alatt" mcttóval rendezik meg a McDonald's BringaMánia 

farsangi Vakond Marnot A kerekpárversennyel egybakotott családi br1ngás eseményt a kóbánya1 Bánya utcából induló 

bányarendszerben rendezik meg Különleges élményt nyújt a fold alatt közel 30 méter mélyen húzódó kivilágított 

járatokban kanyargo széles pálya Szórakoztató bic1klis prograrnak valamint ovodás iskolás és felnőtt futamok mallett 

média és VlP-is váltófutamokra is várják a nevezéseket 

Farsang okán jelmezes versenyzökre is számitanak az esemény megálmodó1 akik különleges meglepetésekkel várják a 

kerékparosokat 

A szervezők azt kérik hogy a versenyzők lehetőség szenni saját védőfelszerelést valamint kerékpart is VIgyenek 

magukkal ml'lel a helyszínen csak korlátozott számban tudják biZtositani a kerékp;irozashoz szükséges eszközöket 

Erdemes előre regisztrálni mert a rendezvény helyszina ezer fó befogadásara képes 

További mformác1ókat a programmal kapcsolatban a www bríngaman1a hu weiloldalon valam1nt a Vuelta Sportiroda oldalán 

érhetőek el 

lf•cepra~slmH) 

http://facepress.hu/index.php/cikk/sport/bringaztal-mar-fold-alatt/ 

Bringázás a föld alatt? 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam február 26-án 
Kőbányán. A bringások a föld alatt 30 méter mélyen húzódó 
bányarendszerben versenyezhetnek egymással. 

"Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem a 
föld alatt" mcttóval rendezik meg a McDonald's BringaMánia 
farsang i Vakond futamot A kerékpárversennyel egybekötött 
családi bringás eseményt a kőbányai Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg. Különleges élményt nyújt 
a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, kivilágított 
járatokban kanyargó széles pálya. Szórakoztató biciklis 
programok, valamint óvodás, iskolás és felnőtt futamok 
mellett média és VlP-is váltófutamokra is várják a 
nevezéseket 

Farsang okán jelmezes versenyzökre is számitanak az 
esemény megálmodói, akik különleges meglepetésekkel 
várják a kerékpárosokat 
A szervezök azt kérik, hogy a versenyzök lehetőség szerint 
saját védőfelszerelést valamint kerékpárt is vigyenek 
magukkal, mivel a helyszínen csak korlátozott számban 
tudják biztosítani a kerékpározáshoz szükséges eszközöket. 
Érdemes előre regisztrálni, mert a rendezvény helyszíne 
ezer fő befogadására képes. 
További információkat a programmal kapcsolatban a 
www.bringamania.hu weboldalon valamint a Vuelta 
Sportiroda oldalán érhetőek el. 
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Médium: Arcátlan.com 

Dátum: 2012.02.19. 

Földalatti biciklifarsang Kőbányán 
SzerKeszteHe 

"Telen .1:; lehet biciklizni csak nem a szabadban hanem a fold alatt " mottöval rendeZik meg a McDonald's 
BongaMania farsang• Vakond futamot A kerékparversennyel egybekolott csalad1 bnngas eseményt a kóbiinya1 
Banya utcabólinduló banyarendszerben rendeZik meg Különleges élményt nyújt a fold alatt tozel 30 méler rnélyen 
húzódó kivilágított jaralokban kanyargó széles pálya Szorakoztalö biCiklis programok valamint övodas Iskolás és 
lelnőtt futamok mellett méd1a és VlP-ls vallófutamokra is váf)ák a ne\'ezésekel - tájékoztatták a szervezók az MTI-1 

Farsang okan jelmezes versenyzökre 1s számitanak az esemény megiilmodö1 aklk kulonleges meglepetésekkel 
varjak a kerékpárosokat 

A szervezök azt kérik. hogy a versenyzök lehelőség szenni saját védőfelszerelést valamini kerékpárt is vigyenek 
magukkal mivel a helyszlnen csak korlátozott számban tudják biztositani a kerékpározáshoz szükséges eszközöket 
Érdemes elére regisztrálni. mert a rendezvény helyszíne ezer fő befogadására r-épes 

Tovább• információkat a programmal kapcsolatban a www bringamanla hu weboldalon valamini a We~a Sportiroda 
oldalán érhetőek el 

http://www .arcatlan.com/post/foldalatti-bici klifarsang-kobanyan-1539. html 

Földalatti bicikl ifarsang Kőbányán 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam február 26-án 
Kőbányán . A bringások a föld alatt 30 méter mélyen 
húzódó bányarendszerben versenyezhetnek 
egymással. 
"Télen is lehet biciklizni , csak nem a szabadban, hanem 
a föld alatt" mottóval rendezik meg a McDonald's 
BringaMánia farsangi Vakond futamot. A 
kerékpárversennyel egybekötött családi bringás 
eseményt a kőbánya i Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg. Különleges élményt 
nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, 
kivilágított járatokban kanyargó széles pálya. 
Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás, 
iskolás és felnőtt futamok mellett média és VlP-is 
váltófutamokra is vá~ák a nevezéseket - tájékoztatták a 
szervezők az MTI-t. 
Farsang okán jelmezes versenyzökre is számítanak az 
esemény megálmodói, akik különleges 
meglepetésekkel várják a kerékpárosokat A szervezők 
azt kérik, hogy a versenyzők lehetőség szerint saját 
védőfelszerelést valamint kerékpárt is vigyenek 
magukkal, mivel a helyszínen csak korlátozott számban 
tudják biztosítani a kerékpározáshoz szükséges 
eszközöket. Érdemes előre regisztrálni , mert a 
rendezvény helyszíne ezer fő befogadására képes. 
További információkat a programmal kapcsolatban a 
www.bringamania.hu weboldalon valamint a Vuelta 
Sportiroda oldalán érhetőek el. 
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Médium: Skytravel.hu 

Dátum: 2012.02.19. 

Fótdalatti bicíklllarsllng KóbGny.im 

~e,. j@ lsmtt ra~ol az ország eg~k legkOi ön legesebb brlngás eseménye. a rarsangl l'akond llliam február 26-án Köbányárl. 

Földalatti biciklifarung Köbányan 

lsmát rajtol az ország eg)1k legl((i! Onle:~eseb b bflng3s esemén1e. a farsangi vakond ft.ltam feoruár 26-án Ki51:lányán . AMnQások a föld alatt30méter rn.ily.en 
ttU!ódó bán ~·arendszerben ve-rsBntezhetnek egymással 

'T~ilen ls lehet bldkltznl, csak nem a szabadban, nanem a fOld alatt" mcttóval rendelik meg a rt~coonalá"s BrlngaUáma tars3ngl Vakond rutamot 4 
korélqlarversennyel egjbok01ölt családi brtngás esemén)t a kőbányai Bánya utcábólinduló bányarendszerben renóeak meg. KOlOnleges élményt nyúft a fOld 
alatt kozel 30 mi ter me t) tn hUzódó . .avlligiiotl J<irato~.ban kan,·argó sz.éles pa.Jya. szórakolbtó tld klls programok. val amint óV<ldas.lskotás é'S felnó1t futamok 
mtllett mi áa ás VlP ..Js váltófutamokra ls vár.J,ak a n =wz.éu~t - tájtkoztatták a s.z.&l\'ezók a:. ~.rT I -l 
Farsang okán Jelmezes V(ilrSin)'lókre ls számfianak az i i i ménymigálmtxlól. akik ki.tl finleges megJepe1ésekki l várják a kerékpárosokat 
Awrvetilk azt kért l<. hogy a versenyzőK lehetőség s2onn1 saJát véd6ielszeretést valamim kerét:p~rt ls \1Qf!!n9k maour.r.al. mtvel a Mlyszlnen csak kOrtátozon 
számDan tu d~~ k rHztosllanl a kecrékpározási'IO! sl0kséi~e5 eszii:Ozbket. Érdemes al6re re~Jsztrálnl, mer1 a rendeNény netysz(ne ezer r6 Defogad3s3ra képes. 
További intorm3dókat a pro~rammal QpcsoJatoan a www.Mnganpni a..huv.·~boto:falon valamint a vuelta Sportiro\1a oldalán értle tőe k el. l.t.m) 

http://www.skytravel.hu/hireklfoldalattí-biciklifarsang-kobanyan 

Földala1tti biciklifarsang Kőbányán 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a fa rsangi Vakond futam február 26-án Kőbányán . 
Földalatti biciklifarsang Köbányán 
Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a fa rsangi Vakond futam február 26-án Kőbányán. 
A bringások a föld alatt 30 méter mélyen húzódó 
bányarendszerben versenyezhetnek egymással. "Télen is lehet 
biciklizni , csak nem a szabadban, hanem a föld alatt" mottóval 
rendezik meg a McDonald"s BringaMánia farsangi Vakond 
futamot. A kerékpárversennyel egybekötött családi bringás 
eseményt a kőbányai Bánya utcából induló bányarendszerben 
rendezik meg. Különleges élményt nyújt a föld alatt közel 30 
méter mélyen húzódó, kivilágított járatokban kanyargó széles 
pálya. Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás, 
iskolás és felnőtt futamok mellett média és VlP-is 
váltófutamokra is várják a nevezéseket - tájékoztatták a 
szervezők az MTI-t. Farsang okán jelmezes versenyzökre is 
számítanak az esemény megálmoclói, akik különleges 
meglepetésekkel várják a kerékpárosokat A szervezök azt 
kérik, hogy a versenyzök lehetőség szerint saját 
védőfelszerelést valamínt kerékpárt is vigyenek magukkal, 
mivel a helyszínen csak korlátozott számban tudják biztosítani 
a kerékpározáshoz szükséges eszközöket. Érdemes előre 
regisztrálni , mert a rendezvény helyszíne ezer fő befogadására 
képes. További információkat a programmal kapcsolatban a 
www.bringamania.hu weboldalon valamint a Vuelta Sportiroda 
oldalán érhetőek el. (,MTI) 
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Médium: Sikerado.hu 

Dátum: 2012.02.19. 

Földalatti biciklifarsang Kőbányán 
201Z. fobru<ir 19. Sil<orodóllffi 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb brl ngás eseménye, a farsangi Vakond 
futam február 26-án Kőbányán. A brlngások a föld alatt 30 méter mélyen húzódó 
bányarendszerben versenyezhetnek egymással. 

"Télen ls lehet biciklizni. csak nem a szabadban. hanem a föld alatt" mcttóval rendezik meg a 
McDonatd's BringaMánia farsangi vakond futamot A kerékpárversennyel egybekötött családi 
brtngás eseményt a kőbányai Bánya utcából induló bányarendszerben rendezik meg 
Kúlönleges élményt nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó kivllágílolt jaratokban 
kanyargó széles pálya. Sz.órakoztató biciklls programo!<. valamint övodas, IsKolás és felnölt 
futamok mellett média és VlP-ls valtófulamol<ra is várják a nevezéseket - tajékoztalták a 
sz.ervezök az MTI-t 

Farsang okán jelmezes versenyzökre is számitanak az. esemény megálmodól. akik 
kulönleges meglepelésekkel várják a kerékpárosokat A sz.ervezök azt kérik, hogy a 
versenyzök lehetőség szerlnt saját védőfelszerelést valamint kerékpárt is vigyenek magukkal. 
mivel a helyszínen csak 1<ortátozott számban tudják biztosilani a kerékpározáshoz sz.ükséges 
eszközöket. Érdemes előre reglsztrálni me rt a rendezvény helyszi ne ez.er fó befogadására 
Képes. További információKat a programmal kapcsolalban a www.brlngamanla.hu weboldalon 
valamint a VUelta Sportiroda oldalán érhetőek el. 

http://www.sikerado.hu/sporV2012/02/19/Foldalatti_biciklifarsang_Kobanyan 

Földalatti biciklifarsang Kőbányán 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam február 26-án Kőbányán. 
A bringások a föld alatt 30 méter mélyen húzódó 
bányarendszerben versenyezhetnek egymással. "Télen is lehet 
biciklizni, csak nem a szabadban, hanem a föld alatt" mottóval 
rendezik meg a McDonald's BringaMánia farsangi Vakond 
futamot. A kerékpárversennyel egybekötött családi bringás 
eseményt a kőbányai Bánya utcából induló bányarendszerben 
rendezik meg. Különleges élményt nyújt a föld alatt közel 30 
méter mélyen húzódó, kivilágított járatokban kanyargó széles 
pálya. Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás, 
iskolás és felnőtt futamok mellett média és VlP-is 
váltófutamokra is várjtik a nevezéseket - tájékoztatták a 
szervezök az MTI-t. 
Farsang okán jelmezes versenyzökre is számítanak az 
esemény megálmodói, akik különleges meglepetésekkel várják 
a kerékpárosokat A szervezök azt kéri k, hogy a versenyzök 
lehetőség szerint saját védőfelszerelést valamint kerékpárt is 
vigyenek magukkal , mivel a helyszínen csak korlátozott 
számban tudják biztosítani a kerékpározáshoz szükséges 
eszközöket. Érdemes előre regisztrálni, mert a rendezvény 
helyszíne ezer fő befogadására képes. További információkat a 
programmal kapcsolatban a www.bringamania.tlu weboldalon 
valamint a Vuelta Sportiroda oldalán érhetőek el. 
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Médium: Haveaniceday.hu 

Dátum: 2012.02.19. 

Földalatti biciklifarsang Kőbányán 
2 012. feb ruár 19. vasarnap, 15:23 

i)Te;sz,~ l) Lagyél az elsi oz "mer~st ld lózul. ahne ~ '" tetilli 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb 
bringás eseménye, a farsangi Vakond futam február 
26-án Kóbányán. 

A bringAsok a föld alatt 30 métt>r mélyen húzódó 
bán\'arendszerben versem·ezhetnek 
eg).:O.ással'Télen is lehet lriciklizni. cs~k nem a 
szabadban. hanem a föld alatt" mottóval rendezik 
meg a Z..IcDonald's Brínga~Jánía farsangi Vakond 
futamot. A kerékpárversennyel egybekötött családi 
bringás eseményt a kőbányai Bánya utc.'lból induló 
bányarendszerben rendezik meg. 

Különleges élményt nyújt n föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, kj,·ilágított járatokban 
kanyargó széles pálya. Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás, iskolás és felnőtt 
futamok mellett média és \1P-is váltófutamokra is várják a neYez~seket - tájékoztatták a 
szervezó'k az MTr -t. 
Farsang okán jelmezes versenyzőkre is számítanak az esemény megálmodói. akik különleges 
meglepetésekkel Y~rják a kerékpárosokat 

A szervezők azt kérik, hog:.· a ,·ersenyzök lehetőség szerint saját védőfelszerelést \·alamint 
kerékpárt is \igyenek magukkal, lnl\'el a helys.zinen csak korlátozott számban tudják biztosítani 
a kerék-pározáshoz szükséges eszközöket. Erdemes előre regisztrálni, mert a rendezvény 
helyszíne ezer fő befogadására képes. 
További információkat a programmal kapcsolatban a www.bringamania.hu weboldalon 
valamint a Vuelta Sportiroda oldalán é1·hetőekel. 

~ITI-have.arúceday.hu 

www. haveaniceday. h u/kultu ra/1 /9228-foeldalatti-biciklifarsang-kbanyan. html 

Földalatti biciklifarsang Kőbányán 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb 
bringás eseménye, a farsangi Vakond futam február 
26-án Köbányán. A bringások a föld alatt 30 méter 
mélyen húzódó bányarendszerben versenyezhetnek 
egymássai."Télen is lehet biciklizni, csak nem a 
szabadban, hanem a föld alatt" mottóval rendezik 
meg a McDonald's BringaMánia farsangi Vakond 
futamot. A kerékpárversennyel egybekötött családi 
bringás eseményt a kőbányai Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg. Különleges 
élményt nyújt a föld alatt közol 30 méter mélyen 
húzódó, kivilágított járatokban kanyargó széles 
pálya. Szórakoztató biciklis programok, valamint 
óvodás, iskolás és felnőtt futamok mellett média és 
VlP-is váltófutamokra is várják a nevezéseket -
tájékoztatták a szervezök az MTI-t. Farsang okán 
jelmezes versenyzökre is számítanak az esemény 
megálmodói, akik különleges meglepetésekkel 
vá~ák a kerékpárosokat A szervezök azt kérik, hogy 
a versenyzök lehetőség szerint saját 
védőfelszerelést valamint kerékpárt is vigyenek 
magukkal, mivel a helyszínen csak korlátozott 
számban tudják biztosítani a kerékpározáshoz 
szükséges eszközöket. Érdemes előre regisztrálni, 
mert a rendezvény helyszíne ezer fő befogadására 
képes. További információkat a programmal 
kapcsolatban a www.bringamania.hu weboldalon 
valamint a Vuelta Sportiroda oldalán érhetöe ~~ el. 
MTI-haveaniceday.hu 
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Médium: Turizmus.com 

Dátum: 2012.02.19. 

AJÁtl LÓ 

Földalatti biciklifarsang Kőbányán 
201.!0219. 10:0S l MTI 

Ismét rajtol az ország egyik fegklltönfegesebb bringá.s 
eseménye,. a farsangi Vakond futam február 26-án Köbányán. A 
bringások a föld alatt 30 méter mél'yen húzódó 
bányarendszerben versenyezhetnek egymással. 

'Télen is lehet biciklizni . csak nem a szabadban. hanem a föld alatt " mcttóval 
rendezik meg a McDonald"s BringaMánia farsangi Vakond futamot A 
kerékpárversennyel egybekötött csa ladi bringas eseményt a kőbányai Bánya 
utcából indliló bányarendszerben rendezik meg. Különleges él ményt nyújt a 
föld alatt közel 30 méter mélyen hözódó, kivilágitott járatokban kanyargó széles 
pálya. Szórakoztató bicildis programok. va lamint 6\ludás. iskolás és fe l nőtt 

futamok mellett média és VlP-is váltófutamokra is várják a nevezéseket -
tá tékoztatták a szervezők az MTI-t 

Farsang okán jelmezes versenyzökre is számitanak az esemény megálmodói, 
akik különleges meglepetésekkel várják a kerékpárosokat 

A szervezók azt kérik hogy a versenyzők lehetőség szerint saját 
védőfelszerelést valamint kerékpárt is vigyenek magukkal mivel a helyszínen 
csak korl<itozott számban tudják biztositani a kerékpározáshoz szükséges 
eszközöket. Érdemes e l őre regisztrálni , mert a rendezvény helyszíne ezer fő 
befogadására képes. 

További információkat a progra mmal kapcsolatban a www.bringamania hu 
weboldalon valamint a Vuelta Sportiroda oldalán érhetőek el. 

hnp:llwww.tunzmus.comtciKK!Inaexn Lll uuuLttunzmus_mreKn t ' l J\:1 

Földala-tti biciklifarsang Kőbányán 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futam február 26-án 
Kőbányán. A bringások a föld alatt 30 méter mélyen 
húzódó bányarendszerben versenyezhetnek egymással. 
"Télen is lehet biciklizni , csak nem a szabadban, hanem a 
föld alatt" mottóval rendezik meg a McDonald"s 
BringaMánia farsangi Vakond futamot. A 
kerékpárversennyel egybekötött családi bringás eseményt 
a kőbányai Bánya utcából induló bányarendszerben 
rendezik meg. Különleges élményt nyújt a föld alatt közel 
30 méter mélyen húzódó, kivilágított járatokban kanyargó 
széles pálya. Szórakoztató biciklis programok, valamint 
óvodás, iskolás és feln őtt futamok mellett média és VlP-is 
váltófutamokra is várják a nevezéseket - tájékoztatták a 
szervezök az MTI-t. Farsang okán jelmezes versenyzökre 
is számítanak az esemény megálmodói, akik különleges 
meglepetésekkel vá~ák a kerékpárosokat A szervezők 
azt kérik, hogy a versenyzök lehetőség szerint saját 
védőfelszerelést valamint kerékpárt is vigyenek magukkal, 
mivel a helyszínen csak kor1 átozott számban tudják 
biztosítani a kerékpározáshoz szükséges eszközöket. 
Érdemes előre regisztrálni, mert a rendezvény helyszíne 
ezer fő befogadására képes. 
További információkat a programmal kapcsolatban a 
www.bringamania.hu weboldalon valamint a Vuelta 
Sportiroda oldalán érhetőek el. 
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Médium: Mozgásvilág.hu 

Dátum: 2012.02.19. 

Spor t K.Iu'o Belépés Ifi 1 K., ... , 

.... IniVizek Izlett• v lriH*rtiía lrilllllírü fllziSIIIIIIí Karlbírok liilesiime 

n;rmrn fr7T\ mru 1 EJ]Jf!jjl 

Ez az aaemény már lezajlotl, ho oktuólio progromokat keresel kli'' lDL: 

ld6pont: 

H•lyszln: 
sz•rvezö: 
Sport,g: 

20f 2. február 26 
Bud01peat 

Vuelta 
Ker,kpAi r 

A V•kond futam földslatti kerékpáros verseny • Köb.inyai Torna Club h • 
Vuelta Sportlroda kl!zös szervez6sében kerill meg,...ndczésre. 

Aa esemény idópontjs: 2012. február 26. (vasámapt9·f8 óra 

Surve&-ök: 

Vuelt• Sportirode (www.k .. ekp:orlnfo.hu) 

Köbtinyai Torna Club (www.kobany•brlnga.hu) 

Telefon: (+341-1) 273-i8.e1 

1105 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 53-55, 

F4uervuő: Efsenkrammer Károly 

Versenyiva~:gatóo Kiss "n dor 

E.m•ll• lnfoCvuelta,hu 

V.lriiiUICXPI 2012 · lefCkl!irklallttas 
KerékpAr 

2012. móroiu!l 25 DIIIHiltl 

Ttur de Óbtda 2012 
K'"•kp:u 

7012 m5refWl 31 • ÓbiHb 

Obadal családi Slllllígbilrze 20n 
A .. :talitenisz.'Fitncsa; Fi.z.lotarapla 'Fu h\• 
IGyakorlalok 'Gyóqytorna 
············· ·················· ············· ··········· ············· 
2012 majus 01 • ......,...., 

3 SlmSIIIID tlimllili Zőld le~íl 
Fl< to•·Kc:réikpor•Turo 

http://www. mozgasvilag. hu/esemeny/mcdonalds-bringamania-vakond-futam2012 

~ 

McDonald's BringaMánia Vakond futam 

Ez az esemény már lezajlott, ha aktuális programokat 
keresel klikk IDE! 
Időpont201 2. február 26 
Helyszín: Budapest 
Szervező: Vuelta 
Sportág: Kerékpár 

A Vakond futam földalatti kerékpáros verseny a Kőbányai 
Torna Club és a Vuelta Sportiroda közös szervezésében 
kerül megrendezésre. 

Az esemény idöpontja: 2012. február 26. (vasárnap) 9-18 
óra 

Szervezök: 

Vuelta Sportiroda (www.kerekparinfo.hu) 
Kőbányai Torna Club (www.kobanyabringa.hu) 
Telefon: (+36-1 ) 273-18-61 
1105 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 53-55. 
Föszervezö: Eisenkrammer Károly 
Versenyigazgató: Kiss Sándor 
E-mail : info@vuelta.hu 

A pálya 

Budapest X. kerület Kőbánya, Bánya utca 35 sz. alatt 
található bányarendszerben kijelölt 1 OOO méteres 
körpálya, amely egy 1 O méter hosszú lépcsőt is tartalmaz. 
A bánya talaja beton, helyenként csúszós, nedves. 
Mountain bike kerékpár javasolt. A kivilágított bánya 
járatok 5-6 méter szélesek, általában 6-8 méter magasak. 
A pálya kezdő kerékpáros számára is biztonsággal 
teljesíthető. 
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Médium: Esti Hírlap. hu 

Dátum: 2012.02.19. 

Földalatti biciklifarsang Köbányán 

SHARE . • 

Ismét rajlol az ország egy1k legkülonlegesebb bringás 
eseménye a farsangi Vakond futam február 26-an Kóbányán A 
bnngások a föld alatt 30 méter mélyen húzódó 
bányarendszerben versenyezhetnek egymással 

"Télen is lehet btcikhzni csak nem a szabadban hanem a 
föld alatt" mcttóval rendezik meg a McDonald"s BringaMánia 
farsangi Vakond futamot A kerékpárversennyel egybekötött 
családi bringás eseményt a kőbányai Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg KOiönleges élményt nyú~ a 
föld alatt közel 30 meter mélyen húzódó kivilágított járatokban 
kanyargó széles pálya Szórakoztató biciklis programok, 
valamint óvodás iskolás es felnölt futamok mellett média és 
VIP·IS vallófutamokra is várják a nevezeseket • taulkoztattak a 
szervezók az IY1TI-t 

Farsang okán Jelmezes ~ersenyzökre is szarnilanak az 
esemény megálmodói akik külonleges meglepetésekkel várják a kerékparosokat 

A szer1ezók azt kérik hogy a versenyzők lehetőség szarint saját védőfelszerelést valamint kerékpárt is l>igyenek 
magukkal mivel a helyszínen csak korlátozott számban tudják biztositani a kerékpározáshoz szükséges eszközöket 
Erdames e Ióre regisztrálni . mert a rendezvény helyszíne ezer fő befogadására képes. 

További információkat a programmal kapcsolatban a www bnngamama.hy weboldalon valamint a Vuelta Sportiroda 
oldalán érhetőek el. 

EHIM"Tl Fotó:bringaman1a hu 
2012 Feb 19 

http://www.estihirlap.hu/node/4913 

Földalatti biciklifarsan!~ Kőbányán 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb 
bringás eseménye, a farsangi Vakond futam február 
26-án Kőbányán . A bringások a föld alatt 30 méter 
mélyen húzódó bányarendszerben versenyezhetnek 
egymással. "Télen is lehet biciklizni, csak nem a 
szabadban, hanem a föld alatt" mottóval rendezik 
meg a McDonald's BringaMánia farsangi Vakond 
futamot. A kerékpárversennyel egybekötött családi 
bringás eseményt a kőbányai Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg. Különleges 
élményt nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen 
húzódó, kivilágított járatokban kanyargó széles 
pálya. Szórakoztató biciklis programok, valamint 
óvodás, iskolás és felnőtt futamok mellett média és 
VlP-is váltófutamokra is várják a nevezéseket -
tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Farsang okán 
jelmezes versenyzökre is számítanak az esemény 
megálmodói , akik különleges meglepetésekkel 
vá~ák a kerékpárosokat A szervezők azt kérik, 
hogy a versenyzök lehetőség szerint saját 
védőfelszerelést valamint kerékpárt is vigyenek 
magukkal, mivel a helyszínen csak korlátozott 
számban tudják biztosítani a kerékpározáshoz 
szükséges eszközöket. Érdemes előre regisztrálni, 
mert a rendezvény helyszíne ezer fő befogadására 
képes. További információkat a programmal 
kapcsolatban a www.bringamania.hu weboldalon 
valamint a Vuelta Sportiroda oldalán érhetőe ~• el. 
EH/MTI Fotó:bringamania.hu 
2012 Feb 19 
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Médium: Szeretlek Magyarország.hu 

Dátum: 2012.02.19. 
Brlngázz a föld alatti 

Jóvó veslirnap ismét rajtot eu orni.lg egyiM.IeOkiJionlegesebb brin90s eseménye, a 
k6b&nyal farsangi vakond fUtam. A február 26-l csatadt rendezvényre még neked sem 
kéSŐ .lfi8Rlk8Zcti! 

SZM 

AJcl azt gMdotja. l'log!1él! n téf]toelanség tlldlrJIZl'li, mMttéved. mert le!'lel. csak étP a feld 
318 ~.el! nunnitina EZ1 1tiCIJá lc arot:: a M ng3sok :i ~ik mar t~ek óta }arnak a Kö~i:ny<in l~ ...O 
Dánf artnds.:trbe verstnyeznl Inivel e; feld al3tt ~O m.eter mél~tl' húzódó. kt'JIIág~l:rtt 
Pratökban bf,targó sz,ln pálfil tó+'.Bieltsen a!k.;;lm.ilS i rri . 

AküiGr.le Q:es élmén:,t nyl!Jtó. kErél\pjfYJ!! rsennyel eQYb!'ki)tött c.satádl tlt'l(lg3s ~semén;a 
töo:.inyat e3n'J3 ulcáMII ln<ful. Se mln®nkl ré ;1twhet ra11a. an ii:UfVfll a Y.lctlt lft:,)~atas . 

izgalma.s sportJo:al3.ndíl t'.3 t 

A már önmagaiban is szóraY.IJZtató bic!ICiis programot. mell ii tt óvodás, iskOiá; és telnött 
1Utamo~ ls lesztlek, óe a szer\'e~k méma és VlP-ls váltófutamokra ls Y:..rjá~ a 09\"E-l.!isel<:et 
Farsang obn eztcsak stinesiti a jelmezes me~jelentis , ami IdegilsZil i a védöfelszerelésl 

Ha ...an btinglid. Ytiidáótlö;:eied,)Ópofa Jo&lmazed- na js pers.re k.edVed, lattéllenitl 
jelenb W 

V'..ápek !c:lr.ása· Brln(Jdmánlg hu 

Apfo~rammal kapcs(l latot. továbtil if'lafmáclókat a Bringaman!a honlapfán taptlattol<. 

http://www .szeretle km ag y a ro rszag. h u/b ri n g azz -a-fo ld-a l att/ 

Bringázz a földi alatt! 

Jövő vasárnap ismét rajtol az orszá,g egyik 
legkülönlegesebb bringás eseménye, a kőbányai farsangi 
Vakond futam. A február 26-i családi rendezvényre még 
neked sem késő jelentkezni! SZM 
Aki azt gondolja, hogy télen képtelenség biciklizni, most 
téved, mert lehet, csak épp a föld alá kell menni érte. Ezt 
tudják azok a bringások, akik már évek óta járnak a 
Köbányán lévő bányarendszerbe versenyezni, mivel a föld 
alatt 30 méter mélyen húzódó, kivilágított járatokban 
kanyargó széles pálya tökéletesen alkalmas erre. A 
különleges élményt nyújtó, kerékpárversennyel 
egybekötött családi bringás esemény a kőbányai Bánya 
utcából indul, és mindenki részt vehet rajta, aki kedveli a 
kicsit titokzatos, izgalmas sportkalandokat 
A már önmagában is szórakoztató biciklis programok 
mellett óvodás, iskolás és felnőtt futamok is lesznek, de a 
szervezők média és VlP-is váltófutamokra is várják a 
nevezéseket Farsang okán ezt csak színesíti a jelmezes 
megjelenés, ami kiegészíti a védőfelszerelést Ha van 
bringád, védőöltözeted , jópofa jelmezed - na és persze 
kedved, feltétlenül jelentkezz! 
Képek forrása: Bringamánia.hu 
A programmal kapcsolatos további információkat a 
Bringamánia honlapján kaphattok. 
Ha tetszik az ötlet, nyomj egy lájkot! Rekllámvideó, katt: 
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Médium: Bringabanda.hu 

Dátum: 2012.02.19. 

http://www.bringabanda.hu/BB/eventDetails.php?event=475 

Eseménynaptár: Vakond Futam 

Következő Dátum: 2012. február 26 . 
Link: http://vuelta. h u/vakond-futam-ko ba ny a 

Kategória: Verseny 
Szervező: Kiss-Barcsai Erzsébet 
Helyszín: Budapest X.kerület Kőbánya 
Táv: Ki mit bír :) 

Részletek: Újra várják a szervezök a télen is bringázni vágyókat 
Köbányán, a Bánya utcából nyíló bányarendszerben . A 
kilátogatók egy izgalmas bringás farsangi rendezvényen 
ismerkedhetnek meg ezzel a kü lönleges helyszínnel. Ha ott voltál 
tavaly, akkor tudod, miért kell eljönnöd idén is, ha nem, most ott a 
helyed! A föld alatt, közel 30 méter mélyen kanyargó, széles, 
kivilágított járatok különleges élményt nyújtanak. A résztvevők 

létszámát a bánya befogadóképessége miatt korlátozzuk. 
Kategóriánként az indulói létszámot váltóverseny esetén 20 
csapatban (egy csapat 3 főből áll) , elit kategóriában 30 főben 
maximalizáljuk. A nevezéseket időrendi sorrendben fogadjuk az 
internetes nevezési felületen. Helyszíni nevezés nem lehetséges 
(kivéve az óvodás kategóriát, és szurkolói belépőt) . Néző lk 

előjelentkezését február 24-ig (péntek) fogadják el!!! 
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Médium: Utazás sajátkézből.hu 

Dátum: 2012.02.20. 

Farsangi Vakond futam Kőbányán 

lhets~ Q KUidés 

2012 . február 26-án ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 

eseménye, a farsangi Vakond futam. A bnngások a föld alatt 30 méter 

mélyen húzódó bánvarendszerben versenyezhetnek egymással. 

Télen is lehet blckkzni, csak nem a szabadban, hanem a föld alatt mottóval 

rendezik meg a McDonald's Bri'1gaMánl3 farsangi Vakond futamot. A 

kerékpárversennyel egyb ekötött c..«~lád i bri'1gás eseményt .a kőbánya i Bánya 

utcaból induló banyarendszerben rendezik. 

Kűlönleges élményt nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, 

kivlágitott Járatokban kanyargó széles pálya. Szórakoztató bldds programok, 

valamint óvodás, iskolás és felnőtt futamok meDett média és VlP-is 

váltófutamokra JS várjálc a nevezéselcet. 

A farsanghoz kapcsolódVa jelmezes versenyz6kre ls számbnak az esemény 

megálmodó~ akik kűlönleges meglepetésekkel várják a kerékpárosokat. 

A szervezök art kérik, hogy a versenyzők lehetőség szernt saját 

védlifelszerelést valamint kerékpárt is vigyenek magukkal, mlvel a helyszínen 

csak korlátozott számban tudják biztosiblnl a kerékpározáshoz szükséges 

eszközöket. Érdemes elóre regisztr.lln ~ mert a rendezvény helyszíne ezer fő 

befogadására képes. 

A. szurkolók: 30 méterrel a föld a.latt síp pa~ dobbal és más szurko!ói 

felszereléssel birtathatják a részt\<evöket. 

További inforrn.klók: Vuelta Sportroda 

http://utazas.sk/farsangi-vakond-futam-kobanyan/#more-27499 

Farsangi Vakond futam Kőbányán 

2012. február 26-án ismét rajtol ;3Z orszá1g 
egyik leglkülönlegesebb bringás esemény•e, 
a farsan!Ji Vakond futam. A bringások a 
föld alatt 30 méter mélyen húzócló 
bányarendszerben versenyezhetnElk 
egymáss;al. 
Télen is lehet biciklizni, csak. nem a 
szabadban, ham~m a föld alatt mottóval 
rendezik meg a McDonald's BringaMánia 
farsangi Valmnd futamot. A 
kerékpárversennyel egybekötött családi 
bringás eseményt a kőbánya i Bánya 
utcából induló bányarendszerben rendezik. 
Különleg13s élményt nyújt a föld alatt közel 
30 mét13r méllten húzódó, !kivilágított 
járatokban kanyargó széles pálya. 
Szórakoztató biciklis programok, valamint 
óvodás, iskolás és felnőitt futamok mellett 
média és VlP-is váltófutamokra is vá~ák a 
nevezéseket A farsanghoz kapcsolódva 
jelmezes versenyzökre is számítanak az 
esemény megálmodói, akik különleges 
meglepetésekkel vá~ák a kerékpárosokat 
A szervezök azt kérik, hogy a versenyzök 
lehetősé~! szerint saját védőfe·lszerelést 
valamint kerékpátrt is vi~1yenek magukkal, 
mivel a helyszínen csak lmrlátozott 
számban tudják biztosítani a 
kerékpározáshoz szükséges eszközöket. 
Érdemes előre regisztrálni , mert a 
rendezvény llelyszín•e ezer fő 
befogadására képes. 
A szurkollók 30 rnéterrel a föld alatt síppal, 
dobbal és más szurkolói felszereléssel 
biztathatják a résztvevőket. További 
információk: Vuelta Sportiroda 
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Médium: Hírextra.hu 

Dátum: 2012.02.20. 

Bringás farsang 30 méterrel a föld alatt 
X~aktorosokkal raJtöf a Vi!lkond futam vadmap K6b6nyiln . 

2)12 lt blii.I Zl. helfil u.n . ..(frE.dr" 

llaganato~ c;y.,rmek.,kert 
Adó 1% a Daganatos Gy;rmekekért 

Alapítványnak: 18118236· 1·41 

:b; -n~olc~ "' 

fJ c 

Ki állitotta hogy a kemény m'nuszok is h<JVa.Zás nu;rtt telen JObb ha filnak támasztJuk 
kedvenc f(étkerekúnket? Amikor a zirnankó meg a legelszántabb bringasokat is eltántaritp. 
a bol\'ároe utcli;n Yaló szág.Jidástól 16teZik egy hely K6bánya alatl ahol hamarosan 
minden .. i ked' Jére te lcerhet 

A tavalyi nagy sikerre való teltintettel idín U Ja megrendezik az ország egyik 
legJuJIOnlageaabb t!!li kerékparos eseményét. a McOOf'lald's BringaMánia Vakond futamot 
ahol i:dén tObbek k.öz01l az X-Faktor sztár.tai is nyeregbe szállnak 

Február 26·án ísm&t bring.isoM sz:RIIják meg a Kőbánya ai~U etterOló bányarendsz&r 
folyosón A fOld alatt , közel 30 ~ter tJ~élyen kanyargó, szElles , ki.ílág1lo1t p31yák.on a 
család mind•n tagJa . az O><Soktól a nyugdi)8sokig- lU próbálhat ]ll magát tagyen amatl5r 
"agy aUr ptofi varuryyz6 Idén az Apollo2J , Baricz Gerg6, Gyurcsik Tibi és az igykori 
k.iscs!llagok. Szabó Ádilm ts Varga Viktor is tekernek majd nehány kört a kúlónleges 
tóldalatti pályán. 

A J!.ilátogatók egy izgalmas bringás farsangi rendezvány-en vehetnek részt , ahol 
véd6ftltzer~lés rnE.IIett jilmez \oiselete 1s er~sen aJánlott , hiszen a leglreatMibb, 
leg-.tccesebb maskaréik 'Viulöil a zsüri tagfai kOitm is diJazz<ik majd Szurkolóként is 
erdemes az eserminyre eUátogatni, ahol sippal. dobbel és tov.:i.bbi buzdítcisra alkalmas 
eszkOzCkkel fokozható a JÓ hangulat. 

A tavalyi i\lhez hasonlóan raJthoz 3/Ihat mindenk1, akmek. 'r.ln egy használható btctklije 
lef'éd6JO és legalább két barátJa vagy rokona. akikkel agy csapatban n..,.zne A 15 ó>nél 
idösabbek risz6re a verseny egy 1000 m4iteres körpilyán zajlik. ama/y magaban foglal 
egy r0'.11d /épc:sözést i& A fiatalabbak futamait a biztonságéfzetük. tis a szUfók 
megnyugtatása érdekében JÓ'lll kisebb, ügynevezett .pk:l' és .kis· kOrOn rendezik. Emellett 
a földa latti futamok rtsztve\ói id9n 'oírtuáliun is megm8rkózh6tnak az 500 m8teres 
bnngaplirbapn és sztáredzők vezényletével kipróbálhatják az egyre népszerűbb Spinninget 
is 

Mivel a mUit e..; esemenyhez hasonlóan legf'eljabb 1000 nlizö és r8sztve\lÖ JU1hat le a 
kőbányai ftlld alatti Vlligba, Igy azoknak. aklk nem azeretnének lemaradni az eseményr61. 
érdemes ld6ben regisztrálni a szerve.z:6 Vuella Sportiroda honlapjéin A korlátozort befogadó 
képesség miatt a reg1sztráció a nézők számoira is kótelez61 

http://www. h i rextra. h u/20 12/02/20/bring as-farsang-30-meterre 1-a-fold-a l att 

Bringás; farsanl~ 30 méterrel a ·föld alaltt 

X-Faktorosokkal rajtol a Vakond futam vasárnap Kőbányán . Ki álllította, hogy 
a kemény mínuszok és havazás miatt télen jiobb, ha falnak támaszltjuk 
kedvenc: kétkerekűnket? Amikor a zimankó még ;a legelszántabb bringásokat 
is eltántorítja a Ibeiváros utcáin való szá,guldástól, létezik egy hely Kőbánya 
alatt ahol hamarosan mindenki kedvére tekerhet . A tavalyi nagy sikerre való 
tekintettel idén újra megrendezik az ország egyik le!}különl e~gesebb téli 
kerékpáros eseményét, a McDonald's BringaMánia Vakond futamot, 8lhol 
idén többek köz.ött az X--Faktor sztá~ai is nyere~1be szállnak. Fel:>ruár 26-án 
ismét bringások szállják meg a Köbiánya alatt elterülő bányarends.zer 
folyosó~:. A föld alatt, közel 30 méter mélyen kanyargó, széles , kivilág ított 
pályákon a csaiM minden tagja • az ovisoktól a nyugdíjasokig - kipróbálh;atja 
magát, legyen amatör vagy akár profi versenyz,5. Idén ;3Z Apollo23, Baricz 
Gergő, Gyurcsíl< Tibi, és az elJYkori kiiscsillagok, Szabó Ádám és Varga 
Viktor is tekernek majd néhány kört a különleges földalatti pályán.. A 
kilátogatók egy izgalmas bring.ás farsangi ren,jezvényen vehe!tnek részt, 
ahol védőfelszerelés mellett jellmez viselete is erősen ajánlott, hiszen a 
legkreatívabb, le1gviccesebb mas.karák v iselőit a ;~sűri tagjai külön is díjaz.zák 
majd. Szurkolólként is érdemes az eseményre ellátogatni, 81hol síptpal, 
dobbal és további buzdításra alkalmas eszközökkel fokozható a jió hangUilat 
A tavalyi évhetz hasonlóan rajthoz .állhat mindenki., akinek van 1egy 
használlható biciklije, fejvédője és legalább két barátja, vagy rokona, aki ~~kel 
egy csapatban nevezne .. A 15 évnél idősebbek részére a verseny egy 1 OOO 
méteres körpályán zajli ~~. amely magában foglal egy rövid lépcsőzést is. A 
fiatalabt1ak futamait a biztonságérzetük, és a szülök me~1nyugtat;ása 
érdekében jóval kisebb, úgynevezett "pici" és "kis" körön trendezik .. Emellett a 
földalatti futamok résztvevői idén virtu ~tlisan is megmérközhetnek az !500 
méteres bringapárbajon és sztáredzök vezényletével kipróbálhatj.ák az egyre 
népszerűbb Spinninget is. Miivel a múlt évi eseményhez hasonlóan 
legfeljebb 1 OOO néző és résztvevő juthat le a kőbányai föld alatti világba, így 
azokna~: . akik nem szeretnének lemaradni az eseményről, érdemes időben 
regisztr~ílni a szervező Vuelta Sportiroda honla ~~án. A korlátozott befogadó 
képesség miatt a regisztráció a nézők sz.ámára is kötelező! 



l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

Médium: 6:3 magazin .hu 

Dátum: 2012.02.20. 

Földalatti biciklifarsang Kőbányán 
81S!l 

Ismét rajlot az ország e!l)iK 
JegkülönlegesebD bringás eseménye, a 
farsangi Vakond Mam feoruar 26-án 
Kéibányán 

'Télen 1s lehet biciklizni csak nem a 

szabadban hanem a fold alatt" 
mottóval rendezik meg a McDonald's BringaMánia farsangi Vakond futamot 

A kerékpárversennyel egybekötött családi bnngás eseményt a kőbányai 

Bánya utcából induló bányarendszerben rendezik meg. Különleges élményt 

nyujt a fold alatt közel 30 méter mélyen húzódó kivilágított járatokban 

kanyargó szé les pálya Szórakoztató biciklis programok. valamint óvodás 

iskolás és felnőtt futamok mellett média és VlP-is váttófutamc;kra is várják a 

nevezéseket • táJékoztatták a szervezők az MTI-t 
Farsang okán jelmezes versenyzökre is számítanak az esemény 

megálmodéi akik külonleges meglepetésekkel várJák a kerékpárosokat 

A szervezők azt kérik hogy a versenyzök lehetőség szerint saját 

védőfelszere lést valammt kerekpárt is vigyenek magukkal. mivel a 

helyszínen csak korlátozott számban tudják biztositani a kerékpározáshoz 

szükséges eszközöket Erdemes e l őre regisztrálni mert a rendezvény 

helyszíne ezer fő befogadására képes 

További információkat a programmal kapcsolatban a www bringaman1a.hu 

weboldalon valamint a Vuelta Sportlroda oldalán érhetőek el 

Forrás · MTI 

Földalatti biciklifarsang Kőbányán 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakond futélm február 26-án Kőbányán. 
"Télen is lehet biciklizni, csak nBm a szabadban, hanern a 
föld alatt" mottóval rendezik meg a McDonald's ElringaM~inia 
farsangi Vakond futamot. A kerékpárversennyel egybekötött 
családi bringás eseményt a kőbányai B;~nya utcából incluló 
bányarendszerben rendezik meg. Különleges élményt nyl!jt a 
föld alatt közel 30 méter mélyen l1úzódó, kivilágiított 
járatokban kanyargó széles p;~lya. Szórakoztató biciiklis 
programok, valamint óvodás, iskolás és felné>tt futamok 
mellett média és VlP-is váltófutamokra is vá~ák a 
nevezéseket - tájékoztatták a sze1vezők az MTI-t. 
Farsang okán jelmezes versenyzökre is számítanak az 
esemény megálmodói, akik kijlönlege.s meglepetésekkel 
vá~ák a kerékpárosokat A szervezők azt kérik, hogy a 
versenyzők lehetőség szerint saj:M védőf,alszerelést valarnint 
kerékpárt is vigyenek magukkal, mivel a helyszínen csak 
korlátozott számban tudják biztosítani a kerékpározásihoz 
szükséges eszközöket. Érdemes előre regisztr~1lni, me11 a 
rendezvény helyszíne ezer fő befogadására képes. 
További információkat a prQ!Jrammal kapcsolatban a 
www.bringamania.hu weboldalon valamint a Vuelta 
Sportiroda oldalán érhetőek el. 
Forrás: MTI 

http://www.hatharom.co.uklindex.php/63-magazin/hirek/magyarsag-hungaricum/324-foldalatti-biciklifarsang-kobanyan 
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Médium: Stop.hu 

Dátum: 2012.02.20. 

Vakondfutam - Földalatti biciklifarsang 
Kőbányán 
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tsmM rajtol n orszi g tgylk '-GI<I.UDnltgtsebtl brlngli l •••mt~n,.., a 
tartangl V1kondMam februá r ~S-in Kó~ny•n. A br1ngbok a ~d 

alan 30 m*ter m"~n hCtz6dó b•nyarendut rbtn Vtl'1tnytth.,n t k 
egymássat 

"T e ten ts lehet bk:lkUz.nl csaK nem a szabadDan llanem a fóíd alatt"' 
mottó'lal rendezik meg a McOooai<J's BringaMánia farsangi Vakondfutamot 
A kerékpilrversennye egybel«itott c salad1 I:Jnt'IQ3s eseményt a köbányai 
Bánya utcábólinduló bányareneszemen rendelik meg Klllönleges éünényt 
n)'UJt a !Old alatt ~.özel 30méter !Tiéfyen nW.ódó, IWlltlgflot1 járaiOkban 
kanyargó !.zéles pá~a Szórakoztaló txlklis. Pf0Qt3mok valamint óvodás.. 
ISICo!,h és feln6ft Maroot: meilett mec:!Ja !s VlP-ls vállótulamokra ls Wtj~ a 
neve~ser.et - r.i,ékoztattáJ< a !ZetYelOk az. IIHI-i 

www.dunaauto.hu 

Farsang Okán .retrrtezes versenyzökre IS számitanak az esemény 
megátnoo61 akik IruiOnleges meg}epetéM!klCel v3~3k a ker~párosOI<at 

A szervezbk azt ke~ hogy a versenyzök letle4öség szenot sajilt 
vé00relsz.eret6:st valamint Keretcpán ls Vlgfelle« magu)((<al m!Vet a 
ne!yszinen csaJ< I<Oc!~lozott számtlan tutt;Ak t>IZI06iran1 a ker~roz:ástloz. 
szOkséges eszköZOket Érdemes előre re9!sztrálnl mert a rendezvény 
hetyszine ezer tó befogadásara képes 

TONábbllntormác!ókal a programmal ~pc~olatban a WW'II brllQamania tlu 
webOldalon valamint a \Aletta SportifOda ofdatim értletöeJc:: el 

http://www.stop.hu/eletmod/vakondfutam--foldalatti-biciklifarsang-kobanyan/1 001788/ 

Vakondfutam - Földalatti biciklifarsang Kőbányán 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás 
eseménye, a farsangi Vakondfutam február 26-án 
Köbányán. A bringások a föld alatt 30 méter mélyen 
húzódó bányarendszerben versenyezhetnek egymással. 
"Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem a 
föld alatt" mottóval rendezik meg a McDonald's 
BringaMánia farsangi Vakondfutamot A 
kerékpárversennyel egybekötött családi bringás 
eseményt a kőbányai Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg. Különleges élményt 
nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen húzódó, 
kivilágított járatokban kanyargó széles pálya. 
Szórakoztató biciklis programok, valamint óvodás, iskolás 
és felnőtt futamok mellett média és VlP-is váltófutamokra 
is várják a nevezéseket - tájékoztatták a szervezők az 
MTI-t. Farsang okán jelmezes versenyzökre is 
számítanak az esemény megálmodói, akik különleges 
meglepetésekkel vá~ák a kerékpárosokat A szervezők 
azt kérik, hogy a versenyzök lehetőség szerint saját 
védőfelszerelést valarnint kerékpárt is vigyenek 
magukkal, mivel a helyszínen csak korlátozott számban 
tudják biztosítani a kerékpározáshoz szükséges 
eszközöket. Érdemes előre regisztrálni, mert a 
rendezvény helyszíne ezer fő befogadására képes. 
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Ajt;nlo 

X· faktorosokkal rajtol a Vakond futam vasárnap 
Köbányan 

Ki _.Uitottll, hol)'~ il;eménr minutZOk és hwwu.M m;,..u télen jobb. l'w! 
tal nak t~l'll.uztjuk keMnc. J:•lk~':eot1 Amikor a dmAnkó nWsa 
lev,ebzántabb brlnt.!Ísok•t h ~t•ntorltjil a ~trúot utdln \llll.ó 
!I.Z1$1uldMtól ••• 

nl!~ 
lm 

·. i' \ 
•.• ~tezlto: eJy hety l<~ntil •t.tt •hcl hlllli!II'OUin IJ!irldel'lld lr.edYere 
t~ket"het. 

A tav•M ntar llbrre va!o tekin te tt•! Iden újra mearende:ík..: on='l 
et'Ak letiJiklnte,~bb teti 1\.erlkparos esemo!n)'at. ., Mc.00fl•ld's 
Brirlt<I.M.ola VAkond ful•lllot olhol ldfN'! többek 1\özt:ltt u X-F•tl t:Dr ~~~..,~ 
k nyere1b. uíllnlk, 

Ft-bruár :u, . .,., f'JI"flt'l t rln1útlk ':..IUY 1'1'\tt' f.l<ób4nyt. alatt el.terllt:. 
bafl)•rend!.zer rol:rowit. A fOld •l•tt• koze4 ~ meter ~nelyen kAny•rpi . 
~'e5, lo1\il•fltott p.ltt~k~ln • c;Mdid .rlnd&n tadA • ~ a .. is.októf a 
n}'Uidíl~old& · kfprObaiJu .ti• mq ,\t, \e ~)'en al!14tór '"1«1 AkAr prcfl 
.,er~nyzó . \dM 12 ...,CJllo2J, 131-riel: Gercö. GJ'Uf<.Yk Tibi es a::: q:j'kar'1 
Lis.: 5il.I4CIOL, Subó l.dt.n er.s. V.v1a Vil.tCif l!- tel.ernek "'ajd míhtnt kOr la 
kii\önl!!t! S fCtd ala.tö ~lllly'n. 

A kl.ibJII!IOk r:I'Jbiollmai btlnJU f.v~JI rM'!dez.'linten Yehetntk reut, 
•hal V'f-dólels:&relM mellett jelrne: ~s.lete h enl5en aj,ínlott, l'r!Yl!ln" 
~tq-.eatNtbb , kll'-'kcesetb nwk.rüc ..t~M&It a uürl UJjal kut~n ls díJu::lk 
lflajcl. 5nwkD\óUnt ts tt'd<t!Hi n e!re.,tioyre ellllctatnl, a hot sappaL 
dabbd tis ta.<.Rbbí buld!'tJiya tö.alms e~tnökkel ft~lo.orlntó • jo h."eu~t. 

A t..,.&\j't 4-.t!e: hnonló&n r..,thoi illht.t mtnd.nld , IIJ.dnekYan •lY 
htimÁ!ható blclkGJe, fEj\1i dójr esiEJaW.bb kel buál~. ~·ttY rokoni . 
oJ}cjkkel ec::r c5-apatbilfl n~zne. A 15 ,.,,"Ilii idősebbek rM:.ere • YW58f'IY 
•lY 1 0XIr~tteres korp&t,.ifl :ujtik, .tMic\y fllf.iiban fo;4&l. •t:f rCI'4d 
it'pnö:est b._. flata."'bbalc futlll'llit a t !rton~"'t rutOk,. u il tUlték 
~netntuth~n erd!!hben jfiV.t kkebb, Úl)'ltJYIUtt ,.pici• es ..,kk• ~r ön 
rendelik. Ellleltett l fókla!attt futaW~Ck r8szhtr.-6i l~ \;rtuaf!wn is 
llt(merto.öd'letnek ez 500 mfteru briAIIP,rbt,Jon Cs s:t4tedJéik 
veZ'IIinr(et~t klproboJihatjal! n q:yre nllipUI!nibb Spinninpt n.. 
Mhel a mUit ....-i e sew1enyt,el hnoniBV~Iecfe(.iebb t t»lnezö M rr..zt:ve..ö 
jutint te a kdbkl~ föld &lo~.ttl ~lálbi". ÍlY a.m~nak. u.li nem szerttnc!nek 
\er!!Madnl.u eseme-"yról, erdemes ldóben re.JI5ztralnl 11 sz:~ \luelt.J. 
SpCiftiroda hofli.tplin. A ilorlí.lc:ott befCJI.•do kt'lpe~l miatt • ret:lntndo 
an4izöksama.ra.i,ilbtetező ! 

To-..ábbl fnformldók, rendf:'Zfiny.-óla - .brfi"IJ."nwnla.hu -n, nr.oe%65 ll 
Vueltll Sportiroda oldal!in. 

Vétol 11!111)' érd•keS •ideó a tAvalyi tutamról: 

http;f/www.yOCJt\Jbe .c.om /wetch?\ .. kYxTMOd\'.'U~ 

X-Faktorosokkal rajtol a Vakond futam vasárnap Kőbányán 
2012-02-21 07:54:29 

Ki állította, hogy a kemény mínuszok és havazás miatt télen jobb, ha falnak 
támasztjuk kedvenc kétkerekűnket? Amikor a zimankó még a legelszántabb 
bringásokat is eltántorítja a belváros utcáin való száguldástóL .. létezik egy hely 
Kőbánya alatt ahol hamarosan mindenki kedvére tekerhet. A tavalyi nagy sikerre való 
tekintettel idén újra megrendezik az ország egyik legkülönlegesebb téli kerékpáros 
eseményét, a McDonald's BringaMánia Vakond futamot, ahol idén többek között az 
X-Faktor sztárjai is nyeregbe szállnak. Február 26-án ismét bringások szállják meg a 
Kőbánya alatt elterü lő bányarendszer folyosóit. A föld alatt, közel 30 méter mélyen 
kanyargó, széles, kivilágított pályákon a család minden tagja - az ovisoktól a 
nyugdíjasokig - kipróbálhatja magát, legyen amatör vagy akár profi versenyző . Idén 
az Apollo23, Baricz Gergő , Gyurcsík Tibi, és az egykori kiscsi llagok, Szabó Ádám és 
Varga Viktor is tekernek majd néhány kört a különleges földalatti pályán. A 
kilátogatók egy izgalmas bringás farsangi rendezvényen vehetnek részt, ahol 

_ védőfelszerelés mellett jelmez viselete is erősen ajánlott, hiszen a legkreatívabb, 
legviccesebb maskarák visel őit a zsű ri tagjai külön is díjazzák majd. Szurkolóként is 
érdemes az eseményre ellátogatni, ahol síppal , dobbal és további buzdításra 
alkalmas eszközökkel fokozható a jó hangulat. A tavalyi évhez hasonlóan rajthoz 
állhat mindenki, akinek van egy használható biciklije, fejvédője és legalább két 
barátja, vagy rokona, akikkel egy csapatban nevezne. A 15 évnél idősebbek részére 
a verseny egy 1 OOO méteres körpályán zajlik, amely magában foglal egy rövid 
lépcsőzést is. A fiatalabbak futamait a biztonságérzetük, és a szülők megnyugtatása 
érdekében jóval kisebb, úgynevezett "pici" és "kis" körön rendezik. Emellett a 
földalatti futamok résztvevő i idén virtuálisan is megmérkőzhetnek az 500 méteres 
bringapárbajon és sztáredzők vezényletével kipróbálhatják az egyre népszerűbb 
Spinninget is. Mivel a múlt évi eseményhez hasonlóan legfeljebb 1 OOO néző és 
résztvevő juthat le a kőbányai föld alatti világba, így azoknak, akik nem szerelnének 
lemaradni az eseményről, érdemes időben regisztrá lni a szeNező Vuelta Sportiroda 
honlapján. A korlátozott befogadó képesség miatt a regisztráció a né zők számára is 
kötelező! 

http://www .sportfm. hu/index. ph p?mit= hirek&mit 1 =kivalaszt&id=24285 
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Kultúra Egy mondat Vélemény Tt 

Fórum Blog Foló Utazá 

Vakond futam Kőbányán 
Indul a farsangi "Vakond futam" Kóbányán 
február 26.-án, ami nem más, mint egy földalatti 
kerékpáros verseny a városrész 
barlangrendszerében . 

lA" A-}[Hyomtatás) (Kuldé:s e-maüben) D Ossza me 

lsméi rajtel az ország egyik legkülönlegesebb bringas eseménye, a farsangi Vakond Mam fe bruár 26-án 
Köbányán A bringasok a föld alaH 30 méter mélyen húzódó bányarendszerben versenyezhetnek egymással 

"Télen is lehet biciklizni. csak nem a szabadban hanem a föld alatt" mottóval rendezik meg a McDcmald"s 
BringaMánia farsangi Vakond futamot A kerékpárversennyel egybekötött családi bringás eseményt a 
kőbányai Bánya lileából induló bányarendszerben rendezik meg. Különleges élményt nyújt a föld alatt közel 
30 meter mélyen hlizódó kívilágitott járatokban kanyargó széles pálya Szórakoztató biciklis prograrnek 
valamint óvodás. iskolás és felnőtt Mamok mellett média és VlP-is váltófutamokra is várják a nevezéseket 
Farsang okán jelmezes versenyzökre is számfianak az esemé11 y megálmodói. akik különleges 
meglepetésekkel várJák a kerékpárosokat 

A szervezók azt kérik. hogy a versenyzök lehetőség szarint saját védőfe lszerelést valamint kerékpárt is 
vigyenek magukkal. mivel a helyszínen csak korlátozott számban tudjlik biztositani a kerékpározáshoz 
szükséges eszközöket. Érdemes előre regisztrálni , mert a rendezvény helyszíne ezer fő befogadására képes. 

http://www. nepszava.hu/articles/article .php?id=5231 02 

Vakond futam Kőbányán 

Indul a farsangi "Vakond futam" Kőbányán február 26.-án, ami 
nem más, mint egy földalatti kerékpáros verseny a városrész 
barlangrendszerében. 
Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb bringás eseménye, 
a farsangi Vakond futam február 26-án Kőbányán. A bringások a 
föld alatt 30 méter mélyen húzódó bányarendszerben 
versenyezhetnek egymással. 
"Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanem a föld 
alatt" mcttóval rendezik meg a McDonald"s BringaMánia farsangi 
Vakond futamot. A kerékpárversennyel egybekötött családi bringás 
eseményt a kőbányai Bánya utcából induló bányarendszerben 
rendezik meg. Különleges élményt nyújt a föld alatt közel 30 méter 
mélyen húzódó, kivilágított járatokban kanyargó széles pálya. 
Szórakoztató biciklís programok, valamint óvodás, iskolás és 
felnőtt futamok mellett média és VlP-is váltófutamokra is várják a 
nevezéseket Farsang okán jelmezes versenyzökre is számítanak 
az esemény megálmodói, akik különleges meglepetésekkel vá~ák 
a kerékpárosokat A szervezők azt kérik, hogy a versenyzők 
lehetőség szelint saját védőfelszerelést valamint kerékpárt is 
vigyenek magukkal, mivel a helyszínen csak korlátozott számban 
tudják biztosítani a kerékpározáshoz szükséges eszközöket. 
Érdemes előre regisztrálni, mert a rendezvény helyszíne ezer fő 
befogadására képes. 
További infonnációkat a programmal kapcsolatban a 
www.bringamania.hu weboldalon valamint a Vuelta Sportiroda 
oldalán érhetőek el. 
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Nyeregbe pattannak az X-Faktor sztárjai 

2012 feb . 2117 :14 

Kl ltllltotta, hogy a kemény rnlnuszok és 
~avaz6s rnlatt télen jobb, ha falnak 
~árnasztjuk kedvomc kétkerekűn lu!t1 Arnikor 
a zimankó rn-'9 a legelszántabb bringásokat 
is eltántorltja a belváros utcáin való 

• . f. záguld6stól, létezik egy hely K6bányll 11latt, 
~ J'hol hamarosan mlndenkl kedvére tekerhet. 

A tavalvi nagy sikerre való tekintettel idén újra megrendezik az 
ország eovik leokúlónleoesebb téli kerékpáros eseményét, a 
Mc!Jonald's BringaMánia Vakond futamot , ahol idén tdbbek kozött 
az X-Faktor sztárjai is nyeregbe szálln•k. 

Február 26-án ismét bringások sz.állják meg a Kőbánya alatt 
eltenllö bányarendszer folyosóit. A fö ld alatt, közel 30 méter 
mélyen kanyar~ó . széles, kivilágított pályákon a család minden 
tagja . az ovisoktól a nyugdíjasokig • kipróbálhatja magát, legyen 
amatőr vagy akár profi versenyző. Idén az Apollo23, Baricz Gergő , 

Gyurc.sík Tibi, és az egykori kiscsillagok, Szabó Ádám és Varga 
Viktor is tekernek majd néhány kört a l<ülónleges fö ldalatti pál yán. 
Akilátogatók egy izgalmas brinoás farsangi rendezvényen 
vehetnek részt, ahol védőfelszerelés mellett jelmez viselete is 
erósen ajánlott. hiszen a legkreatfvabb, legvia:esebb maskarák 
vi selőit a zsüri tagjai kulon is díjazzak majd . szurkolóként is 
érdemes az eseményre ellatooatni, ahol sippal, dobbal és további 
buzditásra alkalmas eszközökkel fokozható a jó hangulat. 

A tavalyi évhez hasonlóan rajthoz állhat mindenki , akinek van egy 
használható biciklije, fejvédője és leoalább két barátja , vagy 
rokona, a~jkkel egy csapatban nevezne . A 15 évnél id6sebbek 
rész.ére a verseny egy 1000 méteres kórpályan zajlik, amely 
ma~aban foglal egy rövid lépcs6zést is . A fiatalabbak futamait a 
biztonságérzetük, és a szúlók megnyugtatása érdekében jóval 
kisebb, úgynevezett "pici" es "kis" kör<in rendezik. Emellett a 
földalatti futamok résztvevői idén virtuálisan is meomerkőzhetnek 
az 500 méteres brinQapárbajon és sztáredzók vezényletével 
kipróbálhatják az eQyre nepszerübb Spinninget is . 

Mivel a múlt évi eseményhez hasonlóan legfeljebb 1000 néző és 
résztvevő juthat le a kőbányai fóld alatti vilagba, így azoknak, akik 
nem szeretnének lemaradni az eseményröl , érdemes idöben 
reoisztrálni a szervez6 vuelta Sportiroda honlapján. A korlátozott 
befogadó kepesség miatt a reoisztracici a nézök számára is 
kötelező! 

Tovabbi információk a rendezvényről a ww w.bringamania.hu 
oldalon, nevezés a Vuelta Sportiroda oldalán. 

http://www. holgyforum. hu/szta rvilag. asp?tid=3&stid= 18&newsid=4 7768 

Nyeregbe pattannak az X-Faktor sztárjai 

Ki állította, hogy a kemény mínuszok és havazás miatt télen jobb, ha falnak 
támasztjuk kedvenc kétkerekűnket? Amikor a zimankó még a legelszántabb 
bringásokat is eltántorítja a belváros utcáin való száguldástól , létezik egy hely 
Kőbánya alatt, ahol hamarosan mindenki kedvére tekerhet. A tavalyi nagy 
sikerre való tekintettel idén újra megrendezik az ország egyik 
legkülönlegesebb téli kerékpáros eseményét, a McDonald's BringaMánia 
Vakond futamot, ahol idén többek között az X-Faktor sztárjai is nyeregbe 
szállnak. Február 26-án ismét bringások szállják meg a Kőbánya alatt elterülő 
bányarendszer folyosóit. A föld alatt, közel 30 méter mélyen kanyargó, széles, 
kivilágított pályákon a család minden tagja - az ovisoktól a nyugdíjasokig -
kipróbálhatja magát, legyen amatőr vagy akár profi versenyző . Idén az 
Apollo23, Baricz Gergő, Gyurcsík Tibi, és az egykori kiscsillagok, Szabó 
Ádám és Varga Viktor is tekernek majd néhány kört a különleges földalatti 
pályán. A kilátogatók egy izgalmas bringás farsangi rendezvényen vehetnek 
részt , ahol védőfelszerelés mellett jelmez viselete is erősen ajánlott, hiszen a 
legkreatívabb, legviccesebb maskarák viselőit a zsűri tagjai külön is díjazzák 
majd. Szurkolóként is érdemes az eseményre ellátogatni, ahol síppal, dobbal 
és további buzdításra alkalmas eszközökkel fokozható a jó hangulat. A tavalyi 
évhez hasonlóan rajthoz állhat mindenki, akinek van egy használható biciklije, 
fejvédője és legalább két barátja , vagy rokona, akikkel egy csapatban 
nevezne. A 15 évnél idősebbek részére a verseny egy 1000 méteres 
körpályán zajlik, amely magában foglal egy rövid lépcsőzést is. A fiatalabbak 
futamait a biztonságérzetük, és a szülők megnyugtatása érdekében jóval 
kisebb, úgynevezett "pici" és "kis" körön rendezik. Emellett a földalatti futamok 
résztvevői idén virtuálisan is megmérkőzhetnek az 500 méteres 
bringapárbajon és sztáredzők vezényletével kipróbálhatják az egyre 
népszerűbb Spinninget is. Mivel a múlt évi eseményhez hasonlóan legfeljebb 
1000 néző és résztvevő juthat le a kőbányai föld alatti világba, így azoknak, 
akik nem szerelnének lemaradni az eseményről, érdemes időben regisztrálni 
a szervező Vuelta Sportiroda honlapján. A korlátozott befogadó képesség 
miatt a regisztráció a nézők számára is kötelező! További információk a 
rendezvényről a www. bringamania.hu oldalon, nevezés a Vuelta Sport iroda 
oldalán. 
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Bringás farsang a föld alatt 
... ~,.t>th· l ~ . 

Clmi<A!k: 

.. rt'ten K lehet bKlkknli, t.Ak ntJm <1 SDbadban, h<tnenl a fokt <ibtt.'" A t<rvall'i 
Oii1IY ... ,... való tekintettAli ld'" Ismét megrendezzUk ill ormg ogylr 
leglcülön~ tét kerékparos esemé11yél, a r1c0ouakl's Brtngo~Hánia Vakond 
furnmot. 

Ff'b.·Wt 26 ár f."li,tir '"Qe~ t;etys:~t'·e.,, Köbarl'(ir., a fJanVd utcábó! nvi::l birlv.ö~rertdSl4!rben 
rerden;c; rrre' a <.tr4kpítVtrst"tryel e:r(beko~ Ciiádl bT~l!i fl"A100t. A s.zÓfli>'.ont6 
bd::_s ~.fOCt;J!'J'IOk, V1lJfllt1t :n.'IS, tk.otls fi fe ·nött f.rt.arr« tn~ ~Gli· és 
\IIP - 'Iii~Ó\, !'NO-')t ti ~s·, Cl 'l•e s.zeretf.'ttel ..r,k.ik ln.t1de "tkr·e~ i Wienfk.el~C. 

Fa-gno~ "endu~,.,".r~ l áy'n sz6 . ~~lb~ ftlvo'lU)ó .r4sz:-o~e-.-M:.-e 5 !Útrbnak. da • 
te<t1te!oer a R!tvtl.!tk • fai":Jszt"<JS mec:!pttés.se. készur t'<. 
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http://www. pink. hu/programajanlo/bringas-farsang-a-fold-alatt-2165272 

Bringás farsang a föld alatt 

"Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, hanern a 
föld alatt." A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén ismét 
megrendezzük az ország egyik legkülönlegesebb téli 
kerékpáros eseményét, a McDonald's BlingaMánia Vakond 
futamot. Február 26-án különleges helyszínen, Kőbányán, a 
Bánya utcából nyíló bányarendszerben rendezik meg a 
kerékpárversennyel egybekötött családi bringás farsangot. 
A szórakoztató biciklis programok, valamint ovis, iskolás és 
felnőtt futamok mellett média- és VlP-váltófutamot is lesz, 
amire szeretettel vá~ák mindenkinek a jelentkezését. 
Farsangi rendezvényrő l lévén szó, jelmezben felvonuló 
résztvevőkre is számítanak, de e tekintetben a szervezők is 
fantasztikus meglepetéssel készülnek. A rendezvény 
időpontj a: 2012. februá r 26. (vasárnap) 9:00-1 8:00 óra, a 
médiafutam 15:30-kor indul 
Helyszín: Budapest- Kőbánya Bánya utca/Ászok utca 
A helyszínen kerékpárokkal és védőfelszereléssel 

korlátozott számban tudnak szolgálni a szervezők, ezért 
kérik, hogy az indulók lehetőség szerint hozzák el saját 
brtngájukat és felszerelésüket. További infolf111ációk a 
BringaMánia programról a www.bring1amania.hu 
weboldalon érhetőek el. 
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Médium: Bikemag.hu 

Dátum: 2012.02.22. 

Szerda éjfélig lehet versenyzőként nevezni a 

Vakond futamra 
0 B .IQ LJ fol J. 
,,, p f~t o 

lÓT e wo lJ 6 enb<r f.e dvd. Leg~ te oz el .ö ez ,".,."ő,.,.j brull 

Lassacskán betelnek a versenyző! nevezés:ek a McO<>Bakl' s BringaMánia 
Vakond futamra. Online nevezésre szerda éjfélig van Iehetőségilk az 
érdeklődöknek. de azokl>an a kategórlákl>an, ahol érvényes nevezéssei 
határidő előtt betelic a maximálls lé-tszám, elóbb lezárjuk a nevezést. 

Érdemes teM! mlnél gyors•bbon regisztr<ilnl annak, okJ nem szeretne lemaradni erről 
a kolonleges eseményről. 

Nevezniitt lehet: '" 

Verseny o fbla olotl 

Reglsztr61J nézőként és talalkozz ked\lenceiddel! 

A futamon többek közott az X faktor es a Csillag szulebk sztárjai 1s ott lesznek: GyurcSl'k 
Tibi, Baricz Gergő, az Apailo 23, v arga Vlktor, szabó Ádám és még soi<Zm mások. 
Péntek ejfelig még van lehetőséged el6regisztrólni, amivel spórolhatsz is, hiszen a 
szurkolól regisztráció a helyszínen gyerekeknek 500, felnötte~nek 1000 forint, ezzel 
szemben az online előregisztráció INGYENESI Nézéként regisztrálni szintén a 
http:{J uBta.huNakcnd-(utam- obanya;nevezes oldalon tudsz. 

Szerda éjfélig lehet versenyzóként nevezni a Va~;ond 
futam ra 

Lassacskán betelnek a versenyzői nevezések a 
McDonald's BringaMánia Vakond futamra. Online 
nevezésre szerda éjfélig van lehetőségük az 
érdeklődőknek, de azokban a kategóriákban, ahol 
érvényes nevezéssei határidő előtt betelik a maximális 
létszám, előbb lezá~uk a nevezést. 
Érdemes tehát minél gyorsabban regisztrálni annak, aki 
nem szeretne lemaradni errő l a különleges eseményről. 
Nevezni itt lehet: http://vuelta.hu/vakond-futam-
kobanya/nevezes 
Verseny a föld alatt 
Regisztrálj nézőként és találkozz kedvenceiddell 
A futamon többek közölt az X faktor és a Csillag születik 
sztárjai is ott lesznek: Gyurcsík Tibi, Baricz Gergő , az 
Apollo 23, Varga Viktor, Szabó Ádám és még sokan 
mások. Péntek éjfélig még van lehetőséged 

előregisztrálni, amivel spórolhatsz is, hiszen a szurkolói 
regisztráció a helyszínen gyerekeknek 500, felnőtteknek 
1 OOO forint , ezzel szemben az online előregisztráció 

INGYENES! Nézőként regisztrálni szintén a 
http://vuelta.hu/vakond-futam-kobanya/nevezes oldalon 
tudsz. 

http://bikemag.hu/magazin/hirek/szerda-ejfelig-lehet-versenyzokent-nevezni-a-vakond-futamra 



l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

Médium: Facepress.hu 

Dátum: 2012.02.22. 
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Bringáztál már föld alatt? 

A vasárnapi Vakond futamra ma éjfélig lehet még nevezni!Lassacskán 
betelnek a versenyzői nevezések a McDonald's BringaMánia Vakond futamra. 
Ez egy földalatti kerékpáros verseny, a pálya Budapest X. kerületében 
Kőbányán, a Bánya utca 35 sz. alatt található bányarendszerben kijelölt 1 OOO 
méteres körpálya, amely egy 1 O méter hosszú lépcsőt is tartalmaz. A bánya 
talaja beton, helyenként csúszós, nedves. Mountain bike kerékpár javasolt. 
Fontos, hogy a bányába kizárólag bukósisakban lehet belépni, amiről saját 
magadnak kell gondoskodni, ám ha erről megfeledkezet, akkor a rendezőktől 
a helyszínen tudsz majd bérelni. A kivilágított bánya járatok 5-6 méter 
szélesek, általában 6-8 méter magasak. A pálya kezdő kerékpáros számára is 
biztonsággal teljesíthető. A versenyt különböző korosztályok számára 
rendezik meg, az ovis pálya (pici kör) 1 00 méteres, a gyerek pálya (kis kör) 
600 méter hosszú, a felnőtt pályán pedig 1000 méter egy kör. Azonban nem 
csupán bicikli verseny lesz: egy külön stáb fogja értékelni az ötletesebbnél 
ötletesebb jelmezeket Ezen kívül lehetőséged lesz kipróbálni a spinninget, a 
bringa párbajt és a gyerekeknek külön ügyességi pályát is felállítanak majd. 
Az esemény id őpontja: 2012. február 26. 9-18 óra. Online nevezésre szerda 
éjfélig van lehetőségük az érdeklődőknek, de azokban a kategóriákban , ahol 
érvényes nevezéssei határidő előtt betelik a maximális létszám, előbb lezá~ák 
a nevezést. Érdemes tehát minél gyorsabban regisztrálni annak, aki nem 
szeretne lemaradni erről a különleges eseményről. 
Nevezni itt lehet: http://vuelta.hu/vakond-futam-kobanya/nevezes 
Ha nem vagy egy nagy bringás, az sem probléma, regisztrálj nézőké nt és 
élőben nézheted az őrült földalatti száguldást, sőt még kedvenceiddel is 
találkozhatsz, hiszen ott lesznek az X-faktor és a Csillag születik sztárj ai is: 
Gyurcsík Tibi, Baricz Gergő, az Apollo 23, Varga Viktor, Szabó Ádám és még 
sokan mások. 
Nézőnek péntek éjfélig regisztrálhatsz, ami azt jelenti, hogy ingyen jöhetsz be 
az eseményre, ellenben ha a helyszínen akarsz jegyet venni, akkor 
gyerekeknek 500, felnőtteknek 1 OOO forintba kerül a belépő. 
íme a tavalyi Vakond futam összefoglalója : 
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Médium: Sportsox.net 

Dátum: 2012.02.22. 

Földalatti biciklifarsang Kőbányán 
TUB~ 'OOLY eE.EGYErE 1 C 33 

O r.,E.GJEGYZÉS 

Isme! raJtol az ország egyik legkülonlegesebb bringás esemenye, a farsangi vakond futam február 26-án 
Köbányán. Abringásoka fold alatt30méter mélyen húz.ódó bányarendszerben versenyelhetneif egymással 

"Télen is lehet biciklizni. csak nem a sza oa dban, hanem a föld alatt' mcttóval rendeziK meg a McDonald's 
BnngaMánia farsangi Vakond futamot A kerékpárversennyel eg;·bekötott családi bnngás eseményt a kőbányat 
Bánya utcat:lollnduló oányarendszerben rendezJk meg Különleges élményt nyúJt a föld alatt közel 30 méter 
mélyen húz.ódó, kivilágitottjáratol:ban kanjargó sléles pálya. SzóraKoziató bicildls programok, valamint 
ovodás. Iskolás és felnő1t Mamok me ll ett média és VlP-ls váltófutamokra ls varják a nevezesekel
tájé ~oztatták a szervezök az.MTI-t 

Farsang okán jelmez.es •ersen;z.ökre ls srár1ítanak az esemény megálmodó i, akílll<ülönleges 
meglepetésekkel várJák a kerékpárosokat 

_ll, szervez.ők azt kéri k. hogy a versenyz.ölt: lehetőség szerint saját védöfelsz.erelést valammi k:eré~part is 1/ig~enek 
magult:kal. mivel a helyszínen csak korlátozott számtlan tudjáK biztosítani a Kerékpározáshozswkséges 
eszkozöket. Érdemes előre regiszirálni. me rt a rendezve ny helyszíne ez.er fő tletogadasára f:épes. 

További információkat a programmal kapcsolatban a www bringamani a hu weboldalon valamint a Vu e Ita 
Sportiroda oldalan érhetőek el. 
forrás: (MTI) 

http:l/www .sportsox. ne1!2012/02/folda latti-biciklifarsang-koba ny an . html 

Földalatti biciklifarsan !~ Kőbányán 

Ismét rajtol az ország egyik legkülönlegesebb 
bringás eseménye, a fa rsangi Vakond futam február 
26-án Köbányán. A btingások a föld alatt 30 méter 
mélyen húzódó bányarendszerben versenyezhetnek 
egymással. 
"Télen is lehet biciklizni, csak nem a szabadban, 
hanem a föld alatt" mottóval rendezik meg a 
McDonald's BringaMánia farsangi Vakond futamot. 
A kerékpárversennyel egybekötött családi bringás 
eseményt a kőbányai Bánya utcából induló 
bányarendszerben rendezik meg. Különleges 
élményt nyújt a föld alatt közel 30 méter mélyen 
húzódó, kivilágított járatokban kanyargó széles 
pálya. Szórakoztató biciklis programok, valamint 
óvodás, iskolás és felnőtt futamok mellett média és 
VlP-is váltófutamokra is várják a nevezéseket -
tájékoztatták a szervezök az MTI-t. Farsang okán 
jelmezes versenyzökre is számítanak az esemény 
megálmodói, akik kii lönleges meglepetésekkel 
vá~ák a kerékpárosokat A szervezők azt kérik, 
hogy a versenyzők lehetőség szerint saját 
védőfelszerelést valamint kerékpárt is vigyenek 
magukkal, mivel a helyszínen csak konátozott 
számban tudják biztosítani a kerékpározáshoz 
szükséges eszközöket. Érdemes előre regisztrálni, 
mert a rendezvény helyszíne ezer fő befogadására 
képes. További információkat a programmal 
kapcsolatban a www.bringamania.hu weboldl:tlon 
valamint a Vuelta Sportiroda oldalán érhetőek el. 
forrás: (MTI) 
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Médium: Kőbánya.info.hu 

Dátum: 2012.02.22. 

Föld alá mennek a celebek Kóbányán ; {;. L. 

tlem mondennapl kerékpáron tekernek nem hétköznapi bnngások •.. TesZik mindezt egy egészen kulonleges 

helyen, 30 méterrel a fok! alatt. 

A vasárna~; McDonala·s BnngamMánia vakonófutam tálhatóan nem csaK a családokat és a versen:tbr!ngáso~at 
vonzza lAl sem bizon;J!)a ezt JOOban mlnt hoot eg,. igazJ celec csapat - az X·Faklor és a Csillag SliJietl~ 

tehetségrutatók eg{korhersenfZÓIDÓI álló team -os raphoz áll a hét. egi ~nngas rendezvény egyokversen)·én. a méaia 
!utamon. AlóldalaHo ~nngás farsang egyik érdekessége, hogt nem csa< a gyere~ ek valamint amatőr és profltelnőneK 
állhatna;- ra;!ho:. A s<ervezók lehetaséget ooztositanak a hiress~ge< szamara os. h<>gy a médoában dolgo<o~.al 

karöltve . e Q; ~arátságos csapah·áitó ;-eretén oelul él;ék rJ brtngaman•á;u<al 

Nem csa~ ossullftel~cen les~ maJd erde~es a celeb csapal G;"rcsi< n" Baric;: Gergő, \'arQa Virtor. Sza::ó Mam. 
es az ~0110 23 taQja1 n~m mlndennapl tll'lngára pattanna< rrJOSt het<é;;én. A hét srác eg; közel 2, 5 méter•s lg3LJ 
partybnngán teker majd. am• hét személy egyideJŰ szállitasara IS alkalmas &o<aUan heltszinhez szokatlan jarmü 
dulGil garantaltan nem latott még senki eg1 oányában egyszerre egf brtngan enn,i fiatalt bidkli!nl 

Ha ki'láncsl•agy ra. ho Q)' ooldogulnak a tehetségkutatók csillagai a nagy Mnga>al gyere el te is vasárnap. a kóban,1a1 
kóbányáoa Nézó~ént lng;en részi vehetsz a Vakond futamon ha pénte ll e1trihg elöreg•sztrálszl 

Résnetek es ne.euís a szeNezö vuelta Sportoroda honlapján 
httplt;uelta huNakond-futam-kobanta 

Föld alá mennek a celebek Kőbányán 

Nem mindennapi kerékpáron tekernek nem hétköznapi 
bringások ... Teszik mindezt egy egészen különleges helyen, 30 
méterrel a föld alatt. A vasárnapi McDonald's BringamMánia 
Vakond futam láthatóan nem csak a családokat és a 
versenybringásokat vonzza .. . Mi sem bizonyílja ezt jobban, mint 
hogy egy igazi celeb csapat - az X-Faktor és a Csillag Születik 
tehetségkutatók egykori versenyzőiből álló team - is rajthoz áll 
a hétvégi bringás rendezvény egyik versenyén , a média 
futamon. A földalatti bringás farsang egyik érdekessége, hogy 
nem csak a gyerekek valamint amatőr és profi felnőttek 

állhatnak rajthoz. A szervezők lehetőséget biztosítanak a 
hírességek számára is, hogy a médiában dolgozókkal karöltve , 
egy barátságos csapatváltó keretén belül éljék ki 
bringamániájukat. Nem csak összetételében lesz majd érdekes 
a celeb csapat. Gyurcsík Tibi, Baricz Gergő, Varga Viktor, 
Szabó Ádám, és az Apollo 23 tagjai nem mindennapi bringára 
pattannak most hétvégén. A hét srác egy közel 2,5 méteres 
igazi partybringán teker majd, ami hét személy egyidejű 
szállítására is alkalmas. Szakatlan helyszínhez szakatlan jármű 
dukál: garantáltan nem látott még senki egy bányában , 
egyszerre, egy bringán ennyi fiatalt biciklizni. Ha kívánesi vagy 
rá , hogy boldogulnak a tehetségkutatók csillagai a nagy 
bringával, gyere el te is vasárnap, a kőbányai kőbányába . 
Nézőként ingyen részt vehetsz a Vakond futamon, ha péntek 
éjfélig előregisztrálsz! Részletek és nevezés a szervező Vuelta 
Sportiroda honlapján: http://vuelta.hu/vakond-futam-kobanya 

http://www.kobanya.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3902:foeld-ala-mennek-a-celebek-kbanyan&catid=39:sport&ltemid=83 
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Médium: Délmagyar.hu 

Dátum: 2012.02.22. 

McDonald's BringaMánia Vakond futam 
Bán >ta utc.a · 2012. február 26. 9:00 

'T~ i 5 lehet biCJk~zri, csal<: nem a szabadban, hanem a fóid a:att.' A tava~JÍ nagy sikerre valÓ telontettEh idé-1 ismét 
meerendezzul< az orsz~i ee 1~k lee~-ú!Onleeesebb te>li kerékparos esemeoyet, a McDonald 's Eringa."/.ánía Vakond futamot. 

A. Me Donald s Brlf'41aMárla 'l ilkond futama jÓ alkaiom arra, hog'; akkO" 15 ea"/útt pediolazzon a c~iád , ha az ldöjárá~ mlatt 

rMj nem tucnaJt a subadban brir.&ázm, méii> nere-tnék a hétv~lloi~apcSOIÓdast aktiwá te'IYII. ;., f!ildalattl farsal"i 
r~Zh'e'>Ól ~kozfle't~ a Virtuá~s, ~ .-neteres br11111aParba)OI" es kl próbáltlatJák mi~;er.1s az ~;re népsz~i))b 

5pmrnne · a á~ták meemazeatlisárÓI ;;ztared:ó~. tondoskodnall. 

A V llllond fu-.am szeHezÖi azol\r a is gondoltak, af;ikben b:tl:eng a ver ~en:;szellem, ha biciklizesr ól van sz o, a család minden 
taeja talál a !<Dr ának ~eleló Vet'~l'l'fkategórlát. Rajthaz álll1at a teg~lsebbektéll 11 profi Vet'~ll'JZóklg mindenkl, ilkinek van 
~Y hasznáJ-ató bringaja. e'{J fej•;édóje és legalább ket ba•atja, aki~ ke\ e'@ Y r.sapatban nevezt"><rt. A 15 éw·.e! id&ebbe~ 
r~zere a verser:; egy1200 meteres l<örpá~;IÍn z.aj~k. amel/ magában fogla\ egy ro'iid ~csőzést is. A fiatalaliba~. futamait a 
bí~t~e.t-z.eot~? es a szuiÖk ~rr1uatatas!l erdeoJteben eméi' Jó·;at kisebb kőrőn rendenk. 

Bö.ebbf:fl: http://brineamarna.ru 

McDonald's BringaMánia Vakond futam 

Bánya utca - 2012. február 26. 9:00 "Télen is lehet 
biciklizni, csak nem a szabadban, hanem a föld alatt." 
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén ismét 
megrendezzük az ország egyik legkülönlegesebb téli 
kerékpáros eseményét, a McDonald's BringaMánia 
Vakond futamot. A McDonald's BringaMánia Vakond 
futama jó alkalom arra, hogy akkor is együtt 
pedálozzon a család, ha az időjárás miatt még nem 
tudnak a szabadban bringázni, mégis szeretnék a 
hétvégi kikapcsolódást aktíwá tenni. A földalatti 
farsang résztvevői megmérkőzhetnek a virtuális, 500 
méteres bringapárbajon és kipróbálhatják, milyen is 
az egyre népszerűbb Spinning - a látogatók 
megmozgatásáról sztáredzők gondoskodnak. A 
Vakond futam szervezői azokra is gondoltak, akikben 
túlteng a versenyszellem, ha biciklizésről van szó, a 
család minden tagja talál a korának megfelelő 
versenykategóriát Rajthoz állhat a legkisebbektől a 
profi versenyzökig mindenki, akinek van egy 
használható bringája, egy fejvédője és legalább két 
barátja, akikkel egy csapatban nevezhet. A 15 évnél 
idősebbek részére a verseny egy 1200 méteres 
körpályán zajlik, amely magában foglal egy rövid 
lépcsözést is. A fiatalabbak futamait a 
biztonságérzetük, és a szülök megnyugtatása 
érdekében ennél jóval kisebb körön rendezik. 
Bövebben: http://bringamania.hu 

http://www.delmagyar.hu/sportprogramokl?act=14&12id=aHROcDovL3d3dy5wb3JOLmh1L3Bscy9wby9wb3JOYWwub3VOX21haW4/aV9hc 
mVhPTEwJmlfcDM9MTg3NDQ5MyZpX2xpbmtfbDI9MSZpX2NpdHifaWQ9L TEmaV9jb3VudHifaWQ9MSZpX3doZXJIPTQwNA 
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Médium: Kárpátinfo.net 

Dátum: 2012.02.24. 
X-Faklorosoklul l ti!ljtol a 'l!lkond futam 'Jll5ám•p KöMnyMI 
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X-Faktorosokkal rajtol a Vakond futam vasárnap Kőbányán 

Ki állította, hogy a kemény mínuszok és havazás miatt télen jobb, ha fa lnak 
támasztjuk kedvenc kétkerekűnket? Amikor a zimankó még a legelszántabb 
bringásokat is eltántorítja a belváros utcáin való száguldástól, létezik egy hely 
Kőbánya alatt ahol hamarosan mindenki kedvére tekerhet . A tavalyi nagy 
sikerre való tekintettel idén újra megrendezik az ország egyik 
legkülönlegesebb téli kerékpáros eseményét, a McDonald's BringaMánia 
Vakond futamot, ahol idén többek között az X-Faktor sztárjai is nyeregbe 
szállnak. Február 26-án ismét bringások szállják meg a Kőbánya alatt elte rülő 
bányarendszer folyosóit. A föld alatt , közel 30 méter mélyen kanyargó, széles, 
kivilágított pályákon a család minden tagja - az ovisoktól a nyugdíjasokig -
kipróbálhatja magát, legyen amatör vagy akár profi versenyző. Idén az 
Apollo23, Baricz Gergő , Gyurcsík Tibi, és az egykori kiscsillagok, Szabó Ádám 
és Varga Viktor is tekernek majd néhány kört a különleges földalatti pályán. A 
kilátogatók egy izgalmas bringás farsangi rendezvényen vehetnek részt, ahol 
védőfelszerelés mellett jelmez viselete is e rősen ajánlott, hiszen a 
legkreatívabb, legviccesebb maskarák viselőit a zsűri tagjai külön is díjazzák 
majd. Szurkolóként is érdemes az eseményre ellátogatni, ahol síppal , dobbal 
és további buzdításra alkalmas eszközökkel fokozható a jó hangulat. A tavalyi 
évhez hasonlóan rajthoz állhat mindenki, akinek van egy használható biciklije, 
fejvédője és legalább két barátja , vagy rokona, akikkel egy csapatban nevezne. 
A 15 évnél idősebbek részére a verseny egy 1 OOO méteres körpályán zajlik, 
amely magában foglal egy rövid lépcsőzést is. A fiatalabbak futamait a 
biztonságérzetük, és a szülők megnyugtatása érdekében jóval kisebb, 
úgynevezett "pici" és "kis" körön rendezik. Emellett a földalatti futamok 
résztvevői idén virtuálisan is megmérkőzhetnek az 500 méteres 
bringapárbajon és sztáredzők vezényletével kipróbálhatják az egyre 
népszerűbb Spinninget is. Mivel a múlt évi eseményhez hasonlóan legfeljebb 
1 OOO néző és résztvevő juthat le a kőbányai föld alatti világba, így azoknak, 
akik nem szerelnének lemaradni az eseményről, érdemes i dőben regisztrálni a 
szervező Vuelta Sportiroda honlapján. A korlátozott befog•3dó képesség miatt 
a regisztráció a nézők számára is kötelező ! 

http://ka rpati n fo. n et/turmix/20 12102/24/x-fa kto ro sokka l-rajtol-vakond-futam-vasarnap-ko ba ny a n 
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Médium: RevoMag.hu 

Dátum: 2012.02.25. 

Jó, lm tudo<l'lln<.7Jlos 
infonn~c•ók 11 McDouakl's 
Bnuga.\l(mia Valmnd 
futanna 
LC.S n,2 fetn.•'YZf ~rrihc.ai niürt 
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.Jó, ha tndod! Hasznos informáeiók a 
McDonald's BringaMánia Vakond futamra 
LCS!li!...EGVzi:st: 2li12F~•y25 "It/ 7 S;r~lw>JUI~Iir-t 
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Jó, ha tudod! Hasznos információk a McDonald's BringaMánia 
Vakond futamra. 

Sokakat az MKSz szombati közgyűlése tartja lázban, de mi azért tudj uk, az 
igazi kerékpáron is va n élet. Sőt! Egy vasárnapi, földalatti versenyre 
invitálunk, Kőbányára . Váltóverseny kicsiknek és nagyoknak, óvodás futam 
és elit verseny, Spinning és rajzverseny, BringaPárbaj és Ogyességi pálya 
Feledhetetlen élmény vár mindenkit, aki ellátogat vasárnap a földalatti, 
jelmezes, bringás bulira. Azok számára, akik már regisztrá ltak, vagy még 
most gondolkodnak rajta, adunk néhány hasznos tanácsot. Hideg Az 
időjárás előrejelzés szerint esős, ámde tavasziasan meleg napunk lesz 
vasárnap - a szabadban. Lent a kőbányában azonban sokkal hidegebbre 
kell készülniük a résztvevőknek . Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a 
réteges öltözködés fontosságára, mivel a bányában a hőmérséklet 0-5 •c 
között alakul, és magas a levegő páratartalma. Egy ötletes jelmez - ha 
már farsang - kiváló felső réteg lehet ! Parkolás A vasárnapi futam 
helyszíne a kőbányai Bánya utcából nylló Pincerendszer, mely a Bánya 
utca - Ászok utca kereszteződésétő l csak gyalog és kerékpárral 
közelíthető meg (a kereszteződéstől körülbelül 200 méter). Megkérnénk 
tehát az autóval érkező vendégeinket, hogy lehetőleg a Bánya utca -
Ászok utca - Halom köz - Halom utca által határolt területen parkolják le 
autóikat Vakond futam. Helyszini nevezés Az online nevezés lezárult, 
azonban a helyszínen is lesz lehetőség a versenyzői regisztrációra. A 
helyszínen csak addíg lehet nevezni, míg az adott kategória be nem telik. 
A jelenlegi, vagyis péntek esti adatok szerint felnőtt férfi csapat 
kategóriában már nincs szabad hely. A többi kategóriában még lesz 
nevezési lehetősége azoknak, akik a helyszínen kapnak kedvet a földalatti 
bringázáshoz. Leginkább a délelőtti, gyerekfutamokba tudunk még 
csapatokat fogadni. 
A kőbányai (Budapest X. kerület) gyerekek részére a nevezés ingyenes! 
Titkos információ nem csak bringásoknak: A szervezők vasárnap délután 3 
óra körül megpróbálják megdönteni az "adott idő alatt legtöbb tv-stáb egy 
bringaversenyen" világrekordját Ebben napjaink média sztárjai mellett a 
távoli jövőből érkező hírE1sségek nyújtanak aktív segítséget. Ha a föld alatt, 
a jelmezesek között szépségki rálynővel, X-Faktor győztessel , esetleg 
másik galaxisról érkezett szörnnyel találkozol, nem lehetsz biztos abban, 
hogy amit látsz, az farsangi tréfa-e, vagy a valóság! A megközelítésről és a 
programról részleteket itt találsz: >>> http://vuelta. hulvakond-futam
kobanya 
címkék: vakond futam 

http:/lrevomag.hu/2012/jo-ha-tudod-hasznos-inforrnaciok-a-mcdonalds-bringamania-vakond-futamra/ 
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Médium: Blikk 

Dátum: 2012.02.27. Föld alatti kerelkezés 

Föld alatt tekertek az X-Faktor sztárjai! Több ezer bringáshoz csatlakozott 
Baricz Gergő, az Apollo23, Lórán Barna és Varga Viktor egy kőbányai 
barlangrendszerben tartott Vakond futamon. A fiúktól nem idegen a biciklizés, 
hiszen legtöbben vidékről származnak. Kumich Tomi elárulta, sCírűn előfordult 
vele, hogy szü lővárosából áttekert a 60 kilométerre lévő Szegedre is. Ma 
azonban már csak ritkán veszik elő a bringákat, legtöbbször 
tömegközlekedéssel utaznak. 
- Bár a belvároshoz közel lakom, gyakran ülök kerékpárra. Még egy speeiélis 
cipőm is van a tekeréshez - büszkélkedett a Blikknek Varga Viktor. Az 
Apollo23 tagjai sem vetik meg a kétkerekű járgányokat, a fiúk benevezték Tibit 
egy sprintversenyre Baricz Gergő ellen. 
- ötszáz métert tekertünk, végül 9 másodperccel legyőztem Gergőt! 
Gyerekkoromban hetekig könyörögtem apukámnak, hogy tuningolja fel nekem 
a BMX-emet, és végül teljesült a vágyam: kaptam rá egy kormánykereket, amit 
egy régi autóból szedett ki. Azzal már legyőzhetetlen voltam, esélyt sem adtam 
másoknak a versenyeken - nevetett Nánássy Tibi. 

Csapatmunka 
A hétszemélyes szuperjárgányon Varjú René (balról), Nánássy Tibor, Kumich 
Tibor, Baricz Gergely és Varga Viktor is kivette a részét a tekerésből 

Egy kerék 
Az X-Faktor sztárjai (balról Baricz Gergő, Varjú René és Kumich Tamás) 
bebizonyították, hogy nem hiányzik egy kerekük sem, jól elvannak a 
nyeregben 
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Médium: Metropol 

Dátum: 2012.03.02. 

A Valeond futaiDon sztáro1c 
is nyeregbe pattantale 
·le vé~ b:tul.rok. cclcbck.. pro
fi <'!1> flmatör kcrékp:1ro!>Ok 
tekenek cg}1JU a tőld alan 
ma~OdJara megrt'Jlde2en 

McDonald's Brmgamáma 
Vakond futamon múlr Vll
soimap. AL esemény kUiön
lege~~ég-ét a:r adta, hogy 
a kőbányai m6l'kób5-
L'lyában. harmin<:mélcrcs 
méJy~égbeo zaj lottak 
rrogramok. 

D~lt>IOn nagy sikere volt 
kisgyermekek ttuamai

nak. amelyeket délután a 
cr;aládl és a kiélezettebb 
fclnótlfutamok követtek. 
A nap folyam:fn több minl 
eter k:erékpáro) próbálta 
ki magát az 1200 métcrcs 
körpályán. 

Nrm maradhaton <>l a 
snárok futama sem: az X
faktoro~ Apotlo2:l fiOk, Ha
rio: Gergő. Varga Viktor és 
Lórán Barna -alias Trabat·
na - i-; nyeregbe pattant. 

hogy o~s?cmérJék tudásu· 
kat a !>ajtó képvibeiőivel 
r\ hit r;fu,.;1go~ t"rőprób;f n 
Apollo23 Tomi teljesflete a 
légjob ban. 

- :-Jagyon élvezetes fu
lam voll, iga~i kihlvást je
lentett at extt'~m helysztn 
- mondt:a Apollo23 Tomi. -
Mindenki kitelt mag;ié rt. 
Varga Viktort nak egy haj· 
szállal előztem meg. 

Persze nem csak a győz
tcsek ére:tték jól magukat, 
hi~nm " hring;{c,. rende7-
vény igaLi családi fai'iangí 
I!Sémény vo!t. A vcr&eny
;r.ők ötlii!tes jeimeLei mel
ll'tt a .. Caillagok háborúja" 
filmek szercplói ts megje
len tek, a hclys;dn bh-.tosft:i
s:lról pedig Darth Vader és 
a birodalmi ro.hamoszta~ 
sok gorldoskodtak. • 

A Vakond futamon sztárok is nyeregbe pattantak 

T évés sztárok, cel ebek, profi és amatőr kerékpárosok tekertek 
együtt a föld alatt a másodjára megrendezett McDonald"s 
Bringamánia Vakond futamon múlt vasárnap. Az esemény 
különlegességét az adta, hogy a kőbányai mészkőbányában, 
harmineméteres mélységben zaj lottak a programok. 
Délelőtt nagy sikere volt a kisgyermekek futamainak, 
amelyeket délután a családi és a kiélezettebb felnőttfutamok 
követtek. A nap folyamán több mint ezer kerékpáros próbálta 
ki magát az 1200 méteres körpályán. 
Nem maradhatott el a sztárok futama sem: az X-faktoros 
Apollo23 fiúk, Baricz Gergő, Varga Viktor és Lórán Ba ma -
alias Trabarna - is nyeregbe pattant, hogy összemé~ék 
tudásukat a sajtó képviselőivel. A barátságos erőpróbán 
Apollo23 Tomi teljesített a legjobban. 
- Nagyon élvezetes futam volt, igazi kihívást jelentett az 
extrém helyszín- mondta Apollo23 Tomi. - Mindenki kitett 
magáért, Varga Viktort csak egy hajszállal előztem meg. 
Persze nem csak a győztesek érezték jól magukat, hiszen a 
bringás rendezvény igazi családi farsangi esemény volt. A 
versenyzők ötletes jelmezei mellett a "Csillagok háborúja" 
filmek szereplői is megjelentek, a helyszín biztosításáról pedig 
Darth Vader és a birodalmi rohamosztagosok gondoskodtak. 
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Médium: Blikk.hu 

Dátum: 2012.02.26. 

J.it;k ttoro~:ek1p 1 ti Hlhor ~eiad Noq-;rrina >eqvvh.irUs 1l l1kkRantH 

Föld alatt tekertek az X-Faktor sztárjai! 
2012·02·26 !9.5344 

euc11~tt ·Több tz•r brtngbhoz csa11ako1o1t Bartex oerg6. u Apollo~. 

Lóri n Barn• lis varga Viktor egy k6bányai bJrtangrend.n.erben tartott 
Vllf(ond fU'11mon. 

~;;;~~:~:):, ···"·' 's~exrandi .l 
~"" ••·rl· . .... ID If:~_ . t~ eJI Jr .. 
........ . Ell - ~Lll] ~~ 

A fiÚktÓl nem Idegen a O!i:iklizés hiszen tegtóbben vidékról szimnaznatl: Kumttr1 TOlTil 
elárulta sOrOn elö!O<dl>lt vele hogy sZ(!Ióvárosából áitekert a 60 kNométerre lévO 
S'"l!edrt ls Ma azonban már csak rltl<án veszi~ elö a Drtngá~at. legtObl>szOr 
t.Om<!gkOzlel<edésset utaznak 

- Bár a beiVárOShoz Jo:oz.el lai(Of'n, gyaKran Ulöie keré'kpárra na a kOleiDen van 
dolgom Még egy spec!ái'S c.lpőm IS van a tekeréshez - bOszxélkede" a Blikknek 
varga Vll<!or tv. Apollo23 ta11Jal sem vet•k meg a kéll<erekO )argányokat a núk 
azonnal benevezték Tlbft egy sprinlversenyre Banez Gergő et!en 

- Otszáz métert tekertünl< végOI 9 m.lsodpertcel legyöllem GergOtt 
Gyerekl\oromban hete!<lg ~Orogtem all<JkállYlak. hogy tunlngolja tel nekem a 
B~lX-emet. és végOI teijesül! a vagyam. kaptam ra egy I<Ormány!<ere~.et. amit egy rég! 
aulöt>ól szedell kl Azzal már tegyÖlhetellen vOltam esélyt sem adtam másoMak a 
versenyeken - nevelett ~lám~ssy Tibi 

K Sz. S 

Föld alatt tekertek az X-Faktor sztárjail 

Budapest -Több ezer bringáshoz csatlakozott Baricz Gergő, az Apollo23, 
Lórán Barna és Varga Viktor egy kőbányai barlangrendszerben tartott Vakond 
futam on. 

A fiúktól nem idegen a biciklizés, hiszen legtöbben vidékről származnak. 
Kumich Tomi elárulta, sűrűn előfordult vele, hogy szü lővárosából áttekert a 60 
kilométerre lévő Szegedre is. Ma azonban már csak ritkán veszik elő a 
bringákat, legtöbbször tömegközlekedéssel utaznak. 
-Bár a belvároshoz közel lakom, gyakran ülök kerékpárra, ha a közelben van 
dolgom. Még egy speciális cipőm is van a tekeréshez - büszkélkedett a 
Blikknek Varga Viktor. Az Apollo23 tagjai sem vetik meg a kétkerekű 
járgányokat, a fiúk azonnal benevezték Tibit egy sprintversenyre Baricz Gergő 
ellen. 
- ötszáz métert tekertünk, végül 9 másodperccellegyőztem Gergőt! 
Gyerekkoromban hetekig könyörögtem apukámnak, hogy tuningolja fel nekem 
a BMX-emet, és végül teljesült a vágyam: kaptam rá egy kormánykereket, amit 
egy régi autóból szedett ki. Azzal már legyőzhetetlen voltam, esélyt sem adtarn 
másoknak a versenyeken-nevetett Nánássy Tibi. 

http://www. blikk. h u/blikk_sztarvilag/fold-alatt -tekertek-az-x-faktor-szta rjai-2081618 
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Médium: 10kerkult 

Dátum: 2012.02.26. 
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Kerekes farsang "vakond" módra 

"Váltóverseny kicsiknek és nagyoknak, óvodás futam és elit verseny, Spinning és 
rajzverseny, BringaPárbaj és ügyességi pálya. Feledhetetlen élmény vár mindenkit, aki 
ellátogat vasárnap a földalatti, jelmezes, bringás bulira"- í~ák a Me Donald's 
BringaMánia Vakond futam hivatalos honlapján. A különleges eseményre a 10kerkult.hu 
is kívánesi volt. 
Az idei verseny, hasonlóan a tavalyihoz, a farsang jegyében zajlott február 26-án reggel 
9-től este hatig. A látogatókat a Star Wars közismert alakjai fogadták, a filmbélihez 
megszólalásig hasonló jelmezekben. Nem véletlen, hogy nemcsak a versenyzők, de a 
közönség közül is sokan "álcázták magukat" több-kevesebb sikerrel. Igyekezetüket egy, 
a szurkolók, érdeklődök között elvegyülő zsű ri értékelte, s a legjobbakat díjazták is. 
A látványos futamoknak Kőbánya egyik nevezetessége, a Bánya utcai föld alatti 
bányarendszer, egészen pontosan annak versenyzésre alkalmassá tett folyosói adtak 
otthont. Kevesen ismerik még a kerületiek közül is, hogy az egykori mészkőbánya járatai 
majd 40 km hosszan hálózzák be a sörgyár alatti területet. A látogathatóvá tett részt csak 
ritkán nyitják meg a látogatók előtt . bringa-b 157Éppen ezért különleges a Vakond futam. 
Egyfelől a pince befogadóképessége miatt korlátozzák mind a versenyzők, mind a nézők 
számát, másfelől a rendkívüli helyszín különleges élményt is jelent. 
Varga István önkonnányzati képviselő egy rövid ebédszünettől eltekintve az egész napot 
a föld alatt töltötte. Délelőtt díjakat adott át az ovis és iskolás futamok 
eredményhirdetésein, délután aktív résztvevője volt a VIP-futamnak. Versenyzése 
mókásan zárult. Történt, hogy a két körösre hirdetett verseny végén megállt, s azt 
kérdezte a szervezőktől, mikor rajtolnak el? Kiderült, a verseny lezajlott. Nem véletlen 
hogy megkérdeztük a tanácstalan képviselőt, mi okozta a félreértést? -Azt hittem, mivel 
a celebek közül többen nem ismerték a pályát, az első két kör amolyan bemelegítés, 
bejárás, hogy memorizálni lehessen a fontosabb kanyarokat, majd ez után következik a 
hivatalos rajt. Hát, nem így történt, azonnal a versenyt indították. Ha ezt tudom, teljes 
erőbedobással küzdök, s akkor bizonyára nem a mezőny második felében végzek
nevetett vidáman. Merthogy valójában a mozgás, a kerékpározás volt az alapvető cél, de 
ha arra lehetőség van, népszerűsíten i is kell egy ilyen ritkaságszámba menő versenyt .... 

http://www .1 Okerku It. hu/sportbuszkesegei nk/helyi-sport/858-kerekes-farsang-vakond-modra. html 
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Médium: Napi Ász online 

Dátum: 2012.02.27. 

Az Apollo23 Tomíja nyerte a 
bringafutamot! 
Nogucn1 Port;Jr r~ovet:t 

_,:) 12 f,l \JJI .! 1 :•.:. ~11}.,;~l 

T év b utArok, ul•b.M., profi és am1tőr bringi1ok együtt tek•rtek 
a1óld alatt at 6ves MeOonald:l s erlng•mínla Vakond futamon. 
1/a .. rnap mhodlk ali<alommal rondott•k mog a k6b,nyol 
bllnyarenda:urben • föld•J.tti e .. ládJ renduv4inyt. A. farungl, 
bt1ngh kalandon többek kötött m•IIJ•'-nt Danh Vodor h ogy 
t•IJei rohamo&ZtJ~g , 61 több mlnt •z.• r ker•kparot ls kJpróbalta 
magát a h•rminc mtíter mtilyen meghúzódó mtíukőbinyib1n 
kloloiútott 1200 m•toros kOrpiljan. 

A nap5üiéses tavaszlas napon több "*"' ezer ,.blingamánlás• ér1<.ezett a 
X kerUlen banangrendszer DeJárat3hoz, hogy a melybe eresz.ke*n es az 
éVben talán elószOf hóclol;on szen~edéfyének. A délelOtt fofyamán nagy 
s!"erret zaJloftak le a k1sgyermell;ek számára szervezeh fUtamot. melyekel a 
délután tofyai'!'IM1 acsaladlés a kielezettebb ternon futam!>t< követtek. 

A szrártutam sem maradnatott el tllszen az X-Faktorcs ApoHo23 nUk Banez 
GergO. az egykori lrJscslllag varga VIktor ~alamlnf Lóran Bama - alias 
Trabarna - Js a drOiszamár nyergébe on.. hogy ósszemér)lk tehetségOket a 
sajló képYfseKI!ve1 A baratságos tutamon Apotlo23 Tomi te~esitett a 
legJobban. aki elmondta .t.tagyon etvezetes tutarn vol1 és klhiv~st jelentett 
az extrem helyszín A többiek IS JÓl teljesítenek tuszen rrinden-.! k!1eU 
magáén és Varga Vll<torl <sak hajszá:lat előzlern meg Pers<e AP<>!Io23 Tibi 
és Apoll023 René még hangaini fogja a sikeremel egy ldelg hiszen Reoé 
ls e-sat.: t.annadll<ként Mott De • 

nem csak a gyeztesek ereztek .101 maglf<al es e 
tobb!ek sem sz.ontyelodtak el. hiSZen az egyedl élmény és a h•ngulal 
mindenk!t1ek emlékezetes vasilmapot teremten KóDanya meryen 

A rendezvény Igazi családi farsangi bringás esemény vOlt a versenyben 
Induló!< Ollete. Jelme«l mellen a CsrUagok Hállorúja filmek szerepiOI ls 
nsneletliKet tettéte n1szen a hetyszjn DtZtosltásárOI. Oartn vader Es a 
birodalmi roOO.mosZtagOSOk 9tlfld0Skodtak 

Az Apollo23 Tomíja nyertE~ a bringafutam•ot! 

Tévés sztárok, celebek, profi és amatőr bringások együtt tekertek a föld alatt 
az éves McDonaldLs Bringamánia Vakond futamon. Vasárnap második 
alkalommal rendezték meg a kőbányai bányarendszerben a földalatt i családi 
rendezvényt. A farsangi, bringás kalandon többek között megjelent Darth 
Vader és egy teljes rohamosztag, és több mint ezer kerékpáros is kipróbálta 
magát a harminc méter mélyen meghúzódó mészkőbányában kialakított 1200 
méteres körpályán. 
A napsütéses, tavaszias napon több, mint ezer "bringamániás" érkezett a X. 
kerületi barlangrendszer bejáratához, hogy a mélybe ereszkedjen és az évben 
talán először hódolj on szenvedélyének. A délelőtt folyamán nagy sikerrel 
zajlottak le a kisgyermekek számára szarvezett futamok, melyeket a délután 
folyamán a családi és a kiélezettebb felnőtt futamok követtek. 
A sztárfutam sem maradhatott el, hiszen az X-Faktoros Apollo23 fiúk, Baricz 
Gergő, az egykori kiscsillag, Varga Viktor, valamint Lórán Barna - al ias 
Trabarna - is a drótszamár nyergébe ült, hogy összemérjék tehetségüket a 
sajtó képviselőivel. A barátságos futamon Apollo23 Tomi teljesített a 
legjobban, aki elmondta: "Nagyon élvezetes futam volt, és kihívást jelentett az 
extrém helyszín. A többiek is jól teljesítettek, hiszen mindenki kitett magáért és 
Varga Viktort csak hajszállal előztem meg. Persze Apollo23 Tibi és Apollo23 
René még hallgatni fogja a sikeremet egy ideig, hiszen René is csak 
harmadikként futott be. n 

Természetesen, azért nem csak a győztesek érezték jól magukat és a többiek 
sem szontyolodtak el, hiszen az egyedi élmény és a hangulat mindenkinek 
emlékezetes vasárnapot teremtett Kőbánya mélyén. 
A rendezvény igazi családi farsangi bringás esemény volt, a versenyben 
indulők ötletes jelmeze i mellett a Csillagok Háborúja filmek szereplő i is 
tiszteletüket tették, hiszen a helyszín biztosításáról Darth Vader és a birodalmi 
rohamosztagosok gondoskodtak. 

http://www.napíaszonlme . nwoutvartaz_apoiiO~;j_tomiJa_nyerte_a_bringafutamot_35186 
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Médium: Hotdog 

Dátum: 2012.02.27. 
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Az erő a bringásoid<al van: Apollo23 Tomi nyerte a 
Bringamánia Vakond futam celeb futamát 

T évEi sr;ir:..il:. celtr>e~ pr ,>t. es .a~J;Jt:)r ::M·"'~sok ,qyitl td.e~·w: a t:;.klt~tt n 
éoK!l NcOooiJkl 's Bt1ngant:mia V~kond futamon Y~~!map rrt.;x;eJ!i: !b;o-rrra 
li'fF".Jlf'~ ''"''1 d ~ ... 'Vdrrytll Nrt)ttrl-fi•Jli.lt:-t!; .. - b !ji.J~Jd:ti u;.)fd\:1 : r~J<!@l\·~t· ·.,r, A 
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gonto~cttM 

Az erő a bringásokkal van: Apollo23 Tomi nyerte a Elringamánia Valkond 
futam celeb futamát 

Tévés sztárok, celebek, profi és amatőr bringások együtt tekertek a föld alatt 
az éves McDonaldL s Bringamánia Vakond futamon. Vasárnap második 
alkalommal rendezték meg a kőbányai bányarendszerben a földalatti családi 
rendezvényt. A farsangi, bringás kalandon többek között megjelent Darth 
Vader és egy teljes rohamosztag, és több mint ezer kerékpáros is kipróbálta 
magát a harminc méter mélyen meghúzódó mészkőbányában kialakított 1200 
méteres körpályán. 
A napsütéses, tavaszias napon több, mint ezer .bringamániás" érkezett a X. 
kerületi barlangrendszer bejáratához, hogy a mélybe ereszkedjen és az évben 
talán először hódoljon szenvedélyének. A délelőtt folyamán nagy sikerrel 
zajlottak le a kisgyermekek számára szarvezett futamok, melyeket a délután 
folyamán a családi és a kiélezettebb felnőtt futamok követtek. 
A sztárfutam sem maradhatott el, hiszen az X-Faktoros Apollo23 fiúk, Baricz 
Gergő, az egykori kiscsillag, Varga Viktor, valamint Lórán Barna - alias 
Trabarna - is a drótszamár nyergébe ült, hogy összemérjék tehetségüket a 
sajtó képviselőivel. A barátságos futamon Apollo23 Tomi teljesített a 
legjobban, aki elmondta: "Nagyon élvezetes futam volt, és kihívást jelentett az 
extrém helyszín. A többiek is jól teljesítettek, hiszen mindenki kitett magáért és 
Varga Viktort csak hajszállal előztem meg. Persze Apollo23 Tibi és Apollo23 
René még hallgatni fogja a sikeremet egy ideig, hiszen René is csak 
harmadikként futott be." 
Természetesen, azért nem csak a győztesek érezték jól magukat és a többiek 
sem szontyolodtak el, hiszen az egyedi élmény és a hangulat mindenkinek 
emlékezetes vasárnapot teremtett Kőbánya mélyén. 
A rendezvény igazi családi farsangi bringás esemény volt, a versenyben 
indu Iók ötletes jelmeze i mellett a Csillagok Háborúja filmek szereplői is 
tiszteletüket tették, hiszen a helyszín biztosításáról Darth Vader és a birodalmi 
rohamosztagosok gondoskodtak. 

http://www. hotdog. hu/magazin/magazin_ artici e. hot?m_id=2300 1 &a_id=858322&h_id=68414 
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Az erő a bringásokkal van 

Több, mint ezren - köztük a Csillagok Háborúja és az X Faktor sztárjai
lepték el a kőbányai bányarendszert Tévés sztárok, celebek, profi és 
amatőr bringások együtt tekertek a föld alatt az éves McDonald's 
Bringamánia Vakond f utamon . 

Vasárnap második alkalommal rendezték meg a kőbánya i bányarendszerben a 
földalatti családi rendezvényt. A farsang i, bringás kalandon többek között 
megjelent Darth Vader és egy teljes rohamosztag, és több mint ezer 
kerékpáros is ki próbálta magát a harminc méter mélyen meghúzódó 
mészkőbányában kialakított 1200 méteres körpályán. 
A napsütéses, tavaszias napon több, mint ezer "bringamániás" érkezett a X. 
kerületi barlangrendszer bejáratához, hogy a mélybe ereszkedjen és az évben 
talán először hódoljon szenvedélyének. A délelőtt folyamán nagy sikerrel 
zajlottak le a kisgyermekek számára szervezett futamok, melyeket a délután 
folyamán a családi és a kiélezettebb felnőtt futamok követtek. 

Asztárfutam sem maradhatott el, hiszen az X-Faktoros Apollo23 fiúk, Baricz 
Gergő , az egykori kiscsillag, Varga Viktor, valamint Lórán Barna - alias 
Trabarn a - is a drótszamár nyergébe ült, hogy összemérjék tehetségüket a 
sajtó képviselőivel. A barátságos futamon Apollo23 Tomi teljesített a 
legjobban, aki elmondta: "Nagyon élvezetes futam volt , és kihívást jelentett az 
extrém helyszín. A többiek is jól teljesítettek, hiszen mindenki kitett magáért és 
Varga Viktort csak hajszállal előztem meg. Persze Apollo23 Tibi és Apollo23 
René még hallgatni fogja a sikeremet egy ideig, hiszen René is csak 
harmadikként futott be." 
Természetesen , azért nem csak a győztesek éreztékjól magukat és a többiek 
sem szontyolodtak el, hiszen az egyedi élmény és a hangulat mindenkinek 
emlékezetes vasárnapot teremtett Kőbánya mélyén. 
A rendezvény igazi csal ádi farsangi bringás esemény volt, a versenyben 
indulők ötletes j elmezei mellett a Csillagok Háborúja filmek szereplői is 
tiszteletüket tették, hiszen a helyszín biztosításáról Darth Vader és a birodalmi 
rohamosztagosok gondoskodtak. 
info és kép: Faragó Anna 
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Apollo23 siker a föld alatt 
Tőbb, mint ezren lepték el a kőbányai bányarendszert 

n vb suárok. C@lebek, profi b amat6r brlngbok egyUti 
tekertek a fold alatt az. ilves McOonald's B ringaminia Vakond 
futamon. 
Va<Y~rMp ma'l0d1k atkalommnl rendeztélc meg a köMny<J~ 

banyarendszerl>en a földalatti családi rendezvényt A farsang• 

br1ngás kalandon töubek közölt rne~~;elent Darth Vade' és egy 
telJeS rohamosztag. ~s több m111t ezer kerékpáros IS kipróbálta 

magat a harm~nc méter rr.élyen meghuzödo mészköbányában 

k:alakllott 1200 méteres korpályil~ 

A napsutéses tavasz•as napon több. mmt ezer ,br~ngamáriás' érkezett a X keruleli barlangi encl>zet 

bey1ratához, hogy a melybe ereszkedjen és a7 évben tatán c~szor hódOlJon szcnvcdéiyénck A dclelón 

folyamao nagy s.kerrel zajlottak le a klsgyennekek számára szervezett futamok, melyeket a délután 

folyamán a csal;íd, é,; a :uéle.letlebb felnótt futamok kOvettek 

A sztártutam sem maradhatott el. h·szen az X-Fai<toros Apollo23 fiúk, Baricz Gergó. az egykon 

klscsütag Varga Viktor, valarrunt Lórin Bama - alias Trabarna - is a drótszamár nyergébe ett hogy 
os szemérjek tehetségOket a sa~ó képviselőivel 

A barittsagos futamor Apollo23 Tomi teltesitett a legtobban ak.i elmondta ,.Nagyon élvezetes futam voH, 
es lohivást Jlllentett az extrern helyszm. A tóbblek ;s jálteljeslleltek, hrszen mmdenkJ kltett magaert es 
Varga VIkiott csak hajszánal ei(Jztem meg Persze Apoilo23 Tibi és Apollo2.3 Retlé még llal'gatni fogja a 
s!keremet egy ideig /vszen Re né is esek harmadikként futott be • 

Természetesen. azért nem csak a győztesek érezték )61 magukat és a tobb1ek sem szontyolodtak el 

h•szen az egyed1 elmény és a ha'lgulat mmdenkonek emlékezetes vasamapot tererr-tett Köbárya mél)'én 

http://www.totalsport.hu/hir/apollo23-siker-a-fold-alatt 

Apollo23 siker a föld alatt 
Több, mint ezren lepték el a kőbányai bányaremdszert 

Tévés s.ztárok, celebek, profi és amatőr bringásolk együtt tekertek a föld 
alatt az éves McDonald's Bringamánia Vakond furtamon. 
Vasárnap második alkalommal rendezték meg a kőbánya i 
bányarendszerben a földalatti családi rendezvényt. A farsangi , bri ngás 
kalandon többek között megjelent Darth Vader és egy teljes 
rohamosztag, és több mint ezer kerékpáros is kipróbálta magát a 
harminc méter mélyen meghúzódó mészkőbányában kialakított 1200 
méteres körpályán. 
A napsütéses, tavaszias napon több, mint ezer "bringamániás" érkezett 
a X. kerületi barlangrendszer bejáratához, hogy a mélybe ereszkedjen 
és az évben talán először hódoljon szenvedélyének. A délelőtt 
folyamán nagy sikerrel zajlottak le a kisgyermekek számára szervezett 
futamok, melyeket a délután folyamán a családi és a kiélezettebb 
felnőtt futamok követtek. 
A sztárfutam sem maradhatott el, hiszen az X-Faktoros Apollo23 fiúk, 
Baricz Gergő, az egykori kiscsillag, Varga Viktor, valamint Lórán 
Barna - alias Trabarna - is a drótszamár nyergébe ült, hogy 
összemérjék tehetségüket a sajtó képviselőivel. 
A barátságos futamon Apollo23 Tomi teljesített a legjobban, aki 
elmondta: "Nagyon élvezetes futam volt, és kihívást jelentett az extrém 
helyszín. A t(Jbbiek is jól teljesítettek, hiszen mindenki kitett magáért és 
Varga Viktort csak hajszállal el6ztem meg. Persze Apollo23 Tibi és 
Apollo23 René még hallgatni fogja a sikeremet egy ideig, hiszen René 
is csak harmadikként futott be." 
Természetesen , azért nem csak a győztesek éreztékjól magukat és a 
többiek sem szontyolodtak el, hiszen az egyedi élmény és a hangulat 
mindenkinek emlékezetes vasárnapot teremtett Kőbánya mélyén. 
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Apollo23: siker a föld alatt 
Ttlbb, mlnt ezren lepték el a kőbányai bányarendszert 

T•v .. uurok. e•leb•k. proli•• 
ilm.-t6r bring;aao" agyUtt t•kertek a 
föld al• n n h ts lrlcOonald's 
Bringai'Mnia Vakond futlmon. 

lasam~ ~iSúdik llll<.aloi"''Tl<<l renMztf• 
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családi~ a k#!zeu~ ltlnö'1 fU!at"ok <O'>ette~ 

A sn:.art~,um sem mara-jhatótt el ~~zen az X F~kto:-os J\pofio23 fJ~;It'~ B inC Z 

Gergó. a~ egykor i<:i~c;~H:~ \·:uga Vi""tOf, •ftf.dflll. t Len !ln BafT'a- il1u:~ Tca~ma 

'"' a drtt;zamar n.erg•t>e un. ~'91 Ossz.,..,...')!k tehe!s~UI\e! a sa;t:i 
ki!Fi!Sto~:r;ef 
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i'!> 1ól tei!e'S-;1.:-·teft. ;uszeu m ndt:-rfkl ~~~u rrragiierl ~!-i Vttrqd Vi~tort t.s.ak. h..:jsz~tlnf 

eieztcm rr.c:; Persze .o,>ono23 lib: cs Apolo23 Ren<' még hailgotr• fogjo o 
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http://www.totalextrem.hu/hir/apollo23-siker-a-fold-alatt 

Apollo23: siker a föld alatt 
Több, mint ezren lepték el a kőbányai bányarendszert 

Tévés sztárok, celebek, profi és amatőr bringások együtt tekertek a föld 
alatt az éves McDonald's Bringamánia Vakond futamon. 
Vasárnap második alkalommal rendezték meg a kőbánya i 
bányarendszerben a földalatti családi rendezvényt. A farsangi , bri ngás 
kalandon többek között megjelent Darth Vader és egy te ljes roharnosztag , 
és több mint ezer kerékpáros is kipróbálta magát a harminc méter mélyen 
meghúzódó mészkőbányában kialakított 1200 méteres körpályán. 
A napsütéses, tavaszias napon több, mint ezer "bringamániás" érkezett a 
X. kerületi barlangrendszer bejáratához, hogy a mélybe ereszkedjen és az 
évben talán először hódoljon szenvedélyének. A délelőtt folyamán nagy 
sikerrel zajlottak le a kisgyermekek számára szervezett futamok, melyeket 
a délután folyamán a családi és a kiélezettebb fe lnőtt futamok követtek. 
A sztárfutam sem maradhatott el, hiszen az X-Faktoros Apollo23 fiúk, 
Baricz Gergő , az egykori kiscsi llag , Varga Viktor, valamint Lórán Barna 
alias Trabarna - is a drótszamár nyergébe ült, hogy összomé~ék 
tehetségüket a sajtó képviselőive l. 
A barátságos futamon Apollo23 Tomi teljesített a legjobban, aki elmondta: 
"Nagyon élvezetes futam volt, és kihlvást jelentett az extrém helysz/n. A 
t(Jbbiek is jól teljes/tettek, hiszen mindenki kitett magáért és Varga Viktort 
csak hajszállal el6ztem meg. Persze Apollo23 Tibi és Apollo23 René még 
hallgatni fogja a sikeremet egy ideig, hiszen René is csak harmadikként 
futott be." 
Természetesen, azért nem csak a győztesek ére.zték jól magukat és a 
többiek sem szontyolodtak el, hiszen az egyedi élmény és a hangulat 
mindenkinek emlékezete~s vasárnapot teremtett Kőbánya mélyén . 
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TObb. nlnt Wlt'l-~k .a Csl:lago!{ Há:>aftJta á; az X 
FaktY s~ár.)al -leptík el a -~~nfal 
l:l:in ~ srifld&Z.trt. TMi ~rc.i. CIIUtk. profi is 
lmm tllingj;t"· egyvttlu:erte!l a fófd~itt al. i>u 
/.lcOonaid'& Bmgaminta lt.ikon<lfutafTIOO 

\'asi-nap M•lcdlr. a1,:atommal r•'ldillék tTit'O a lr.!Sbár,,al bánzarendtzerbtn a 
főltlal atti c!aliidi rende:vfn,t "'1arun01, «in~ kalanoon tót'C't!•i kO;Ott meg;et~t 
Co aM Va4eré9 rijyle!,rn rohemosztao. !s tOO bm~ ezer ):er4k~áros 13' lrJpróbérta 
meg3t a nsmt·nc mé~r m:if;en megttt.zódó "li~r:li:6e3ny;iban ~ele"i!ott 1200 
m&wres ...OtP-ilriÍn 

Ana~sOtásu . ta.·.-as%ias naoon lOM, tnlrol aut .btin.gam~nl3s• frl:etett .a X fi: IHlJifti 
Oarlanorent;tsur beJár.ltiihtZ. ne;, a T'l"t!tyo.t t'f!$Zf{fdJen fs ~· ey ben lll in el~slOf 
hóOOQ;;oo uell".-edeltlinet .'\d,lelótt I!:PilQimcin nagy sitenel z~ lOttak le ö 

~;hg;erme~ek w.maro sz.aorvezett totamok, met,eJ:iel a déiulill fOlyamin a c:.Jlá.dl és 
a tlileutltbb lelnót lln!mok kÖ'itllii:. 

J. 9ZtártUtam sem maradtlatott el. tlls::zen az X.faktoros AQ<JII0231h.ik Barla Gtrg6. az: 
eg;ttlri iiscs il l a~. Varga ViUor valamirrt l órin eam011 · arias Tlatarna ·i~ a 
drótszamár n;erg!i:~e iJit. llogy on:emllir;éktehetséguJ':et a u)ó t.;ep;;setóf\et A. 
bat3tsá.go$Mamon Apot lo43 Tomi tel;esit~il a leo;obban. aki elmon<la .Nag;on 
é:l'lt!UtE's fut3m \Oli, ési'Jt.Mistjelentett a.;: e.xtriM hrly:.:::in. AliJbbiettf JÓI 
tsljn lletstt.. h!snf'l min<Jtn~J ttlt~nrnag3ilt i5 VJr~a Vrklort e&ar. ha,n:il!aletözttM 
meg. PerSIE Apo11)23 TI til és ,t.ot·loZl René még hallgatni fu~..,; a d kt!remet eQf 
Ideig hisun Rad ls csakharmaóikkén1 fl.rtrJt 1'.14. 

Tfrmisulestn. azirrt nem cuk a g,Mesekfre.:té ii.}ÓI magub'! b a töoelil>: sem 
s.:ooltolodlak 11, ht~zen !Z !QYJCI iJm9nt lis a haníj'lllat miM en!'Jntll:em'ikto:ttes 
.,.asámapotteremt!tl Kóbánja mtlyt tt 

~rendflzooi!nfl9azJ családí lirnn\1i tmn9ás fi5tmin,.~lt, a Vfll'&en)'ttn rndulók 
6tl~es ~lme.ul mttiEtt a CslltaQ(lk Ha oonij3fllmet: s:e ~e pl öll:; tlszléletilktt tetté k. 
hi!Z•n a hel1etin ti!l-.!ftásáról Da rth \'ader tr. IS birodalmi rol'lamot...ztagoMII. 
g<Jn00Sk01tiK 

http://www.sportime_ hulkerekpar/az-er -a-bringasokkal-va n. h tm l 

Az erő a bringásokkal van 
Több, mint ezren - köztük a Csi llagok Háborúja és az X Faktor 
sztárjai - lepték el a kőbányai bányarendszert 

(Budapest 2012. február 26.) Tévés sztárok, celebek, profi és amatőr 
bringások együtt tekertek a föld alatt az éves McDonald's 
Bringamánia Vakond futamon . Vasárnap második alkalommal 
rendezték meg a kőbányai bányarendszerben a földalatti családi 
rendezvényt. A farsangi, bringás kalandon többek között megjelent 
Darth Vader és egy teljes rohamosztag, és több rnint ezer kerékpáros 
is kipróbálta magát a hanninc méter mélyen meghúzódó 
mészkőbányában kialakított 1200 méteres körpályán. 

A napsütéses, tavaszias napon több, mint ezer "bringamániás" 
érkezett a X. kerületi barlangrendszer bejáratához, hogy a mélybe 
ereszkedjen és az évben talán először hódoljon szenvedélyének. A 
délelőtt folyamán nagy sikerrel zajlottak le a kisgyermekek számára 
szarvezett futamok, melyeket a délután folyamán a családi és a 
kiélezettebb felnőtt futamok követtek. 

Asztárfutam sem maradhatott el, hiszen az X-Faktoros Apollo23 fiúk, 
Baricz Gergő, az egykori kiscsillag, Varga Viktor, valamint Lórán 
Barna - alias Trabarna - is a drótszamár nyergébe ült, hogy 
összemérjék tehetségüket a sajtó képviselöiveL A barátságos 
futamon Apollo23 Tomi teljesített a legjobban, aki elmondta : "Nagyon 
élvezetes futam volt, és kihívást jelentett az extrém helyszín. A 
többiek is jól teljesítettek, hiszen mindenki kitett magáért és Varga 
Viktort csak hajszállal előztem meg. Persze Apollo23 Tibi és Apollo23 
René még hallgatni fogja a sikeremet egy ideig, hiszen René is csak 
harmadikként futott be." 

Tennészetesen, azért nem csak a győztesek éreztékjól magukat és 
a többiek sem szontyolodtak el, hiszen az egyedi élmény és a 
hangulat mindenkinek emlékezetes vasárnapot teremtett Kőbánya 
mélyén. 

A rendezvény igazi családi farsangi bringás esemény volt, a 
versenyben indulókötletes jelmezei mellett a Csillagok Háborúja 
filmek szereplői is tiszte letüket tették, hiszen a helyszín biiztosításáról 
Darth Vader és a birodalmi rohamosztag10sok gondoskoditak 
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Tegnap délelőtt lezajlott a McDonald's BringaMánia Vakond futam 

Vasárnap délelőtt startolt a második McDonald's BringaMánia Vakond futam. A 
föld alatti bringás versenyen háromszáz indulót regisztráltak ovisoktól a profikig . 
Csúszós pálya, izgalmas versenyek, jó hangulat és nem mindennapi környezet. 
Ez fogadta a versenyző ket Köbányán, a McDonald's BringaMánia Vakond 
futamon . Az immár második alkalommal megrendezett földalatti 
kerékpárversenyen minden korosztály indulhatott, kortól, nemtől és biciklis 
tudástól függetlenül. 
A gyerekeké volt a délelőtt - a kevésbé rutinos, ám de annál lelkesebb lurkók 
felnötteket megszégyenítö versenyszellemmel tekerték végig az igényeikre 
alakított távokat A picik egyéniben indultak, a nagyobbak már váltóban 
versenyeztek. Öket követték délután a junior, felnőtt és master kategóriák, ahol 
már senki sem úszta meg szárazon - a feszes tempót tekerő versenyzőket 
tarkóig beborította a sár. 
Nem maradtak ki a profik sem, elit kategóriában azonban már nem a buliról szólt 
a futam, gyilkos tempót diktáltak a csúszós, kanyargós pályán. Felkészülésnek is 
kiválóan beillett ez a verseny a kerékpáros szezon indulása előtt . A dobogó 
legfelső fokára végül Szalontay Bence, a Merida Maraton Team versenyzője 
állhatott - nyakig sárosan. 
Farsangról lévén szó a pálya több ponlját a Csillagok Háborúja karakterei 
biztosították. A versenyzök között felbukkantak hírességek is, akik egy nem 
mindennapi , hét személyes bringával indultak neki a bányapályának, később 
pedig kétkerekűre cserélték a hatalmas járgányt. Versenyt kerekeztek többek 
között az X-Faktor és a Csillag Születik egykori indulói is. A Média futam 
versenyzőita Merida Kőbánya TC magyar-bajnoka , Buruzcki Szilárd vezette fel. 
Ezzel indult a 2012-es McDonald's BringaMánia program, melynek következő 
állomása április 28-án a BringaMánia Balatonkör lesz. 

Eredmények: 
Férfi elit: 

Szalontay Bence - Merida Maraton Team 
Pálmai Zsolt- Market Cycling Team 
Garamszegi László- Merida Kőbánya TC 

Női elit: 
Sejben Anita - SHK SE 

... ~.-............ ,.".MM""'""'"'._. •• - Matolcsi Zita - X2S Haibike Team 
::.::::::::·--""'"""'""""' Tóth Éva- Merida Kőbánya TC 

http:// rev om ag. h u/20 12/teg nap-del el ott-lezaj l ott -a-mcd on a lds-bri n ga ma nia-vakond-futam/ 
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Címlap FREE Zene Család Holell Utazás Sport Fesz!iv. 

Az erő a brlngásokkal van 

Több, mlnt euen- kiJztíik a Csillagok Háboru Ja és az X Falctor sztaoai
lepté ~ el a kőbányai oányarandszen 
(Budapest 2012. február 26.) Tévés szlárok. celebek. profi es amatör 
bringasok eg)irttle kertek a föld alatt azé, es t.4c0onald's Brlng3mónia 
\'akond tutamo n. vasárnap masodlk alkalommal rendellék meg a 
kelbányai bányarendszerben a földalatti családi rende&én}t Atarsangl. 
brlngás kalandon többekkozött megjelent Darth vad•r es egyt•l]es 
rohamosztag, és több mlnt ezer kerékpáros is lllpróbatta magát a 
harminc méter mél1en meghlizódó mészl<óbántaban i;ialakitott 1200 
métares ~örpáltán. 

P. napsutéses. ta'lasZJas napon til bb. mlnt ezer ,b<lngamánlás' ért<ezen 
a x l<erülett barlangrendszer bejáratához. hogy a mélybe ereszkedJen 
és az évben ta lán elóször hlidol]on szenved€1yének. A délelött folyam:in 
nagy sik2rre1 zajlottak le a ldsg,...rmekek számára szervozett Mamok. 
meltel<et a délután folyamán a családi es a l<i eleze«ebb felnött tutamo~ 
követtek. 

Asztárfutam sem maradhalott el, hiszen az X-Faldoros Apollo23 fiuk 
Baricz Gergó, azeg)i<ori <lscsiltag. Varga Ylktor, valamint Lórán 
ali as Trabarna -is a drótszamár n tergebe üll, hogy összemiirji 
lehetsegúket a sajló képvfseltii'tel. A barátságos futamon Apollo23 T oA 
teljesitott a legjobban, aki elmondta: .Nagyon elVezetes futam v 
i;ihivástjelentett az extrtim helyszín. Alöboiek is jól teljesftettek, 
mlndenf'J krtett magáert es varga Vikiort csak haj szállal elótlen 
Persze Apol lo23 Tibi és ~,poll o23 Rene meg hallgatn l togja a sikererriti 
egy ideig. hiszen Ren é ls csak harmadl l<<ént Mott be.· 

Természetesen. azért nem csak a gyáztesek érezték Jól maoukat és a 
löb!Hek sem szontyotocttak el , hiszen az egyedi élmény és a hangulat 
mlndenkinek emlékezetes vas:imapot teremtett Kőbánya mélyen. 

ArendeZllé ny igazi családi farsangi brtngás esemeny\101~ a versenyben 
Indulók öUetes jelmeze! mellett a Csillagok Háboruja filmek szereplöi ls 
tiszteleiOket tették hiszan a helyszín blztosftásáról Darth Vader és a 
birodalmi rohamosztagosok gondoskodtak. 

1:0 ' ~ 

http://www.programajanlo.hu/ 

Az erő a bringásokkal van 

Több, mint ezren- köztük a Csillagok Háborúja és az X Faktor sztá~ai -
lepték el a kőbányai bányarendszert 
(Budapest 2012. február 26.) Tévés sztárok, celebek, profi és amatőr 
bringások együtt tekertek a föld alatt az éves McDonald's Bringamánia 
Vakond futamon. Vasárnap második alkalommal rendezték meg a 
kőbánya i bányarendszerben a földalatti családi rendezvényt. A farsangi, 
bringás kalandon többek között megjelent Darth Vader és egy telj es 
rohamosztag, és több mint ezer kerékpáros is kipróbálta magát a harminc 
méter mélyen meghúzódó mészkőbányában kialakított 1200 méteres 
körpályán. 

A napsütéses, tavaszias napon több, mint ezer "bringamániás" érkezett a 
X. kerületi barlangrendszer bejáratához, hogy a mélybe ereszkedjen és az 
évben talán először hódoljon szenvedélyének. A délelőtt folyamán nagy 
sikerrel zajlottak le a kisgyermekek számára szervezett futamok, melyeket 
a délután folyamán a családi és a kiélezettebb fe lnőtt futamok követtek. 

Asztárfutam sem maradhatott el, hiszen az X-Faktoros Apollo23 fiúk, 
Baricz Gergő, az egykori kiscsillag, Varga Viktor, valamint Lórán Barna -
alias Trabarna - is a drótszamár nyergébe ült, hogy összemé~ék 
tehetségüket a sajtó képviselőive l. A barátságos futamon Apollo23 Tomi 
teljesített a legjobban, aki elmondta: "Nagyon élvezetes futam volt, és 
kihívást jelentett az extrém helyszín. A többiek is jól teljesítettek, hiszen 
mindenki kitett magáért és Varga Viktort csak hajszállal előztem meg. 
Persze Apollo23 Tibi és Apollo23 René még hallgatni fogja a sikeremet 
egy ideig, hiszen René is csak harmadikként futott be." 

Természetesen , azért nem csak a győztesek éreztékjól magukat és a 
többiek sem szontyolodtak el, hiszen az egyedi élmény és a hangulat 
mindenkinek emlékezetes vasárnapot teremtett Kőbánya mélyén. 

A rendezvény igazi családi farsangi bringás esemény volt, a versenyben 
indulők ötletes jelmezei mellett a Csillagok Háborúja filmek szereplői is 
tiszteletüket tették, hiszen a helyszín biztosításáról Darth Vader és a 
birodalmi rohamosztagosok gondoskodtak 
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Föld alatt tekertek Kőbányán 

Vasárnap délelőtt startolt a második McDonald's BringaMánia Vakond futam. A 
földalatti bringás farsangra közel ezren látogattak el, ahol az ovisoktól a profikig 
mindenki nyeregbe pattanhatott. 
Az érkezőket már a bejáratnál meglepetés várta, ugyanis a Csillagok Háborúja 
szereplői ellenőrizték a föld alá tekeröket Darth Vader Darth Maul, Chewbacca és a 
robotok:R2-D2, természetesen a futamok során az útvonal mentén is lehetett 
"fénykardos irányítókkal" találkozni. 
Látványos jelmezek, jó hangulat, izgalmas versenyek és nem mindennapi környezet. 
Talán így lehetne pár szóban összefoglalni azt, ami a kilátogató családokat és 
bringásokat fogadta Kőbányán , a McDonald's BringaMánia Vakond futamon. Az immár 
második alkalommal megrendezett családi rendezvényen minden korosztály 
megtalálhatta a neki megfelelő programot, kortól , nemtől és bici klis tudástól 
függetlenül. 
A gyerekeké volt a délelőtt - a kevésbé rutinos, ám de annál lelkesebb lurkók elragadó 
jelmezekben és felnőtteket megszégyenítö versenyszellemmel tekerték végig az 
igényeikre alakított távokat Akik nem fáradtak el nagyon a barátságos viadalon, azok 
az ügyességi pályán folytatták a kerekezést. A délelőtt folyamán gazdára talált egy 
kerékpár is, amit a szervezők a rajzpályázat indulói között soroltak ki. 
A jó hangulat délután sem hagyott alább, a junior, felnőtt és master kategóriák 
versenyzöi hangos buzdítást kaptak a szurkoló közönségtöl. A jelmezekre sem lehetett 
panasza senkinek, hiszen az eseményt egy másik galaxis lakói is megtisztelték. 
Akiknek nem volt elég a 3 körös verseny, azok spinningelhettek különleges 
környezetben. 
Láthatóan jól érezték magukat azok a hírességek is, akik egy nem mindennapi, hét 
személyes bringával indultak neki a bányapályának, késöbb pedig kétkerekűre 

cserélték a hatalmas járgányt. Versenyt kerekeztek többek között az X-Faktor és a 
Csillag Születik sztMai is. A Média futam versenyzöit a kerékpáros magyar bajnok, 
Buruczki Szilárd vezette fel. Aki éppen egy Dél-Afrikai edzőtáborba indulás előtt 

vállalkozott erre a különleges idegenvezetésre. 
~,~:;::.~"""""""'"'""'m"''""'•"'""'"''·'""""'""~'~·"'""''""'"'""''"'~rn• Nem maradtak ki természetesen a profik sem, elit kategóriában már nem a buliról szólt 
"'"'"""·"""'"''""'" ru• • ""'" "'~'•' a futam, gyilkos tempót diktáltak a csúszós kanyargós pályán. Felkészülésnek is 
""'~ ... :~::·~::::~:::· •• ~ '""'~~·~~·" c•·· ... , ....... ,. ......... ,." kiválóa n be illett a verseny a kerékpáros szezon indulása előtt. 

. . . . . .Ezzel indult ~ 2012-es McDonald's BringaMánia program, melynek következő 
http://www . kobanya . rnfo/rndex . php?optron=com_content&vrew=artrcle& r~rr~g*fltp"riRS'~~it'~~aMánia Balatonkör lesz. 
kbanyan&catid=39:sport&ltemid=83 
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Médium: Harmanet 

Dátum: 2012.02.27. 

HarmoNet 
~ ... 

Az erő a bringásokkal van 
xn: r..tx.....,.:r;a.u 

• ~<o~.U•• · ., ... ~,. .. ,, n~.--~- .,o. . ll :fiMi:. 

" "' ...... ~-· l il:k~ ...... , ........ ~ .. . 

Több, mint ~ln>n k6ttllk a ('sillitgOk liítborvjt~ ~'"X hktor •11llrj<ti 
lcpttk cl a Iulbanyai IMnyarenthz"rt egy brin9d1> vf!r~nyrc. 

Ttvtl Slt;jt'*. ;;tlfobf,k proft f~ amiJtOr ~ egyútt N~ <1 told 
,, -ett tu é\1'!5 M~flonal(l s Brillif8tnlnit~ V11kcr1'J h .. !tm'X"I. VaUrl'tflp má'JO(Ilk 
atkalom.rnal :·@onceztfk nlf'O • k~nydl bc\nt.ttenckle~ a fc-ld•L!ittt • Yltl'fl 
r9fld(>JvPn•t . A fOuangi, br11'9~ kl'll!!trl®n többd: lcölöH mt•')jl>letlt ~tn 
Vader es egy lelj PS f(.~•o!l•f)()Sllaq. 8s ttbb mu1f 8Zef" k~Y~ico6t05 ts lt-iprób:t!t ll 
rmtQ.'it ll hlum!OC nw..er ~lyen :n~z.od.'.o •nf$.lk~abbr) ki&laldtvtt 
1JOO rM-t•lrM. "-f,r!)ltly11H 

A n1:1~ttsn, t".VI'l'it~ llitjiQfl löilb, mll'lt ezw .i»"ing>:~már,M•: ~rkNtdl ~t X" 
kHOidl barfir.tnqr':!ndszef' bi'}lrata~•z. h<>QV tt mff~be ~e2kedjM ~s 111 

l!'olbén tallsn ~l'O! hOdoiJ!>tl ,;,zenv~~lyéno>tk . A déiPtrtll t()lf'arn.;n n<'IQY 
s:t.,~rrtl nJiiJttak -It a k'tsg•ermeli:etc: ~tJm.1ra ~~~~l!tt tutol'l"ol:, nwlieket 
a dflutAn f4!nlmán 11 csMAAI e-s o ~:Mt.1.~tt~b f~ futa~T~Ck kOW:U;,•Io'. 

A .. mlrtuMm tO:>In miHi!dl'.atott eL hiszen ttl )(·f~ktort~"'AptJ~Oll f•uk". Bl'!rla 
G6rrg0, az egy!! ott ki$<StJktg, Varga V1ktor, \l<ll·lrnll~l Lórdn Barna .al~ 

Tr.ot>-arn4 is a drOtszc.méir nyerqébe üit. hog)' 05su:rn4rjek t.ehet~guit.et o 
~tt6 képvlselbrvet. A bltrát~gos futM·"l(.n 4po1kiZ; TOIJ.I telje;llett. a 
lcgjrJ!Jban, aki ~lnlOOdta• 'N;Jgyon ~!vezete-& lut.Jm val• , és klhtv.ao;;t J•'let;t!!tt 
111 é'ltrforn Mlysz.., A to'SbNeio: K ~ ti!'~M:;tf·ttt·k, ili<JZ"'fl rr.ltldt>nl(• kit~tt 
ml'lQMrt ~c. V~rge Viktf\rt ~it\ haj.-..1~1~1 t'klrtem •"IYQ 1>~1E' Aí."kJI on Tibi 
,g Aoofto2 J Re-11,_. l'lQr.il Mitgatnl Wl4 ~ "-l.firnilt ~gv tdqtg. hSS~ R~ iS 

·nk l\llt"'"""IH:k.nt h•V.tt ~f> .• 

T~rrnésrete"~. til~• t •lf-m t!óak a ov<me'ielc é~rtt\lo: Jól rrr"'{lu~3' ~a 
t~bLk>k S~in Glc'lllt'(olo(:tJk el h~l~n ar l>ilYMi dlrMny 95 '1 hMI;Itll~'ll 

mimknk.inek ~mUi:o~z~tes w~' M6Ptlt h:tc1ntt:~t l<:ób.!rtya rtiV!véu. 

A rer-w~zveny IQdZI csalOOi farsa'1QI Luog:CiS ~mén.,. volt.. ~ ver~nyben 
IndulOk: ötlete'i jei!Thi'zel mellel:t a Cstllagck HaMruja fl!mlo-'k szereplöl is 
ti.srteletöKet tettek, hiszen a hei)'SZJn bizto~ita~rol Darth Vader és il 
birodalnlltohamO'.;l.l.\gos.ok porldoskodlttk 

Az erő abringásokkal van 

Több, mint ezren - köztük a Csillagok Háborúja és az X Faktor sztá~ai -
lepték el a kőbánya i bányarendszert 
(Budapest 2012. február 26.) Tévés sztárok, celebek, profi és amatőr 
bringások együtt tekertek a föld alatt az éves McDonald's Bringamánia 
Vakond futamon . Vasárnap második alkalommal rendezték meg a 
kőbányai bányarendszerben a földalatti családi rendezvényt. A farsangi, 
bringás kalandon többek között megjelent Darth Vader és egy teljes 
rohamosztag , és több mint ezer kerékpáros is kipróbálta magát a harminc 
méter mélyen meghúzódó mészkőbányában kialakított 1200 méteres 
körpályán. 

A napsütéses, tavaszias napon több, mint ezer "bringamániás" érkezett a 
X. kerületi barlangrendszer bejáratához, hogy a mélybe ereszkedjen és az 
évben talán először hódoljon szenvedélyének. A délelőtt folyamán nagy 
sikerrel zajlottak le a kisgyermekek számára szervezett futamok, melyeket 
a délután folyamán a családi és a kiélezettebb felnőtt futamok követtek. 

Asztárfutam sem maradhatott el, hiszen az X-Faktoros Apollo23 fiúk, 
Baricz Gergő , az egykori kiscsillag , Varga Viktor, valamint Lórán Barna
alias Trabarna - is a drótszamár nyergébe ült, hogy összemé~ék 
tehetségüket a sajtó képviselőivel. A barátságos futamon Apollo23 Tomi 
teljesített a legjobban, aki elmondta: "Nagyon élvezetes futam volt, és 
kihívást jelentett az extrém helyszín. A többiek is jól teljesítettek, hiszen 
mindenki kitett magáért és Varga Viktort csak hajszállal előztem meg. 
Persze Apollo23 Tibi és Apollo23 René még hallgatni fogja a sikeremet 
egy ideig, hiszen René is csak harmadikként futott be." 

Természetesen, azért nem csak a győztesek éreztékjól magukat és a 
többiek sem szontyolodtak el, hiszen az egyedi élmény és a hangulat 
mindenkinek emlékezetes vasárnapot teremtett Kőbánya mélyén . 

A rendezvény igazi családi farsangi bringás esemény volt, a versenyben 
indulók ötletes jelmezei mellett a Csillagok Háborúja filmek szerepi ő i is 
tiszteletüket tették, hiszen a helyszín biztosításáról Darth Vader és a 
birodalmi rohamosztagosok gondoskodtak 

http://www.harmonet.hu/showbiznisz/63033-az-ero-a-bringasokkal-van.html&harmo=691901 
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Médium: Stop.hu 

Dátum: 2012.02.27. 

(iCh ~ ti• A legJo 
~ iili ~ . . . Valassza az 

Na de hova tűnt Kiszel Tünde? Videó 

'i'nltt,.".,.fYf'ÜWII ... ~,.,..,.... 
•l't!A•'I6 ---·le)alc•lljnfiJ'it'n 
It,~ 

·~Pu!IIM'-!IH.,.._• -·-
4111"1!,lptQOI'i 

l6ciln Blnltbhnak. • s~•r klub hNmi}iMII ~lnMibb Ktn• l 
Twule hlli"J1*, Oanu\11 Zoli vlu.ont~ 6t a pityirOI. L..,.lllbots 
nUmlllfl-n denlttiiiiiQ~tapK6binyin, a tOld a~n. 

l<l'l'ettn tuctrl• a K!anya •• WgaUEn:ISwral pe<l>g akADra nt9'J INt 
t" rk.ll' rrll il ~~nk C~eMe Amés!61 ~tes aillgl.llrtnatui'Dt'n 
""'i'Mtodsz()l' panan:ak lllcMt e a t &!ebek hogy eldtlntW!t td • 

le~~OFW!b kOllllúk 

A Yakond F~Mmoe az Jelen a 1J0R0SZ sth lOVag Oanh fil tau! me mtg 
borryolllll....,. ~ lenykardjivaf 1prlbit1 at Indulótil n'ig azuliln u 
tsJt11:mÓI (1atán Ganxth~l?') blpoll ~ 16 nagy polorn 

l~ me..., ;a Ceteoelt miNft E2!i!rrWI 1!1 1000 llft<ll()r ft PI'OI DIVlg*S 
pr(OiU kltll.$l;ii$Íitbi111 tet.e<n~z: ttm~fntttl. 

As&I'IUW'Wnaz X-FMJcrot,rpotl02'3 Q\ &IllU GefiO al.I9)Mlri 

l!ltc;N*J'\Ia'~·~ n:ammLO-anBarn.-.- T~-• • 
er~~~~~ nooyou..~~netlléglltet•sa)IO 
~~ .t. te 'b8gotlutr.lot!Ap::llo2ll.lnll le@ahettl)egjcbb., 

Mt ai!Je;noncflll "N15JYU!MZe16ll!i!ITIVU1 H•Hvéslte:enletlaz.t lriA 
hetftdn AKIOCllelliSy/A~Itael n~n l'tOOtnldkWit~Ú 

\~'VJ'o~cgi[I'IJjSZMI3Jei~~ ~APCflo23T101ts~ 

Rltfl~mt~ h"'JIIIB!c'i8a~e~ e7f~ ~ReM eu• 
ha'!NltlrkemllkiCibe " 

http://stop. h u/b u Ivar/na-d e-hova-tu nt -ki sze 1-t unde-vid eo/1 004 7 83/ 

Na de hova tűnt Kiszel Tünde? Videó 

Lórán Barnabásnak, a Showder klub Trabarnájának leginkább Kiszel 
Tünde hiányzik, Ganxsta Zoli viszont letolja őt a pályáról. Legalábbis 
valami ilyen derült ki tegnap Kőbányán , a föld alatt. 

Kevesen tudnak a Kőbánya alatti vágatrendszerről, pedig akkora. hogy 
akár kerékpárral is eltévedhetünk benne. A másfél kilométes 
alagútrendszerben már másodszor pattantak biciklire a celebek, hogy 
eldöntsék: ki a leggyorsabb közülük. 

A Vakond Futamot az idén a gonosz sith lovag, Darth Maul tette még 
bonyolultabbá, aki fénykardjával aprította az indulókat, míg azután az 
egyiküktől (talán Ganxtától?) kapott egy jó nagy pofont. 

Nem mellesleg, a celebek mellett ezernél is több amatör és profi bringás 
próbálta ki az alagútban tekerés semmihez sem fogható érzését. 

A sztárfutamon az X-Faktoros Apollo23 fiúk, Baricz Gergő, az egykori 
kiscsillag Varga Viktor, valamint Lórán Barna- alias Trabarna - is a 
drótszamár nyergébe ült, hogy összemé~ék tehetségüket a sajtó 
képviselőivel. A barátságos futamon Apollo23 Tomi teljesített a legjobban, 
aki elmondta: "Nagyon élvezetes futam volt, és kihívást jelentett az extrém 
helyszín. A többiek is jól teljesítettek, hiszen mindenki kitett magáért és 
Varga Viktort csak hajszállal előztem meg. Persze Apollo23 Tibi és 
Apollo23 René még hallgatni fogja a sikeremet egy ideig, hiszen René is 
csak harmadikként futott be." 
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iviédium: Pécsi Stop 

Dátum: 2012.02.27. 
2D1l.februir 28. kedd 19- HET 1 ~ NAPf11 .47 ! El.E~IER AllTÓr1!A 

BIST B P . . . 

Na de hova tűnt Kiszel Tünde? Videó 
TECMAP J1BI13 

k.Jpcsolódó Cikkek 

•KA:iJ.tTU~eodAi9 \'IUI 

a VV5 utyn pJeijtuht 

• Kis ul: r1em l'ltwettom 
k , r.aect~tkyloriU 

• Kivllottó 
ct:letieombQI(.. ~ Videó 

• Bt)oatl )Qua! TOntie 
nyowdOf\íln 

• KiS tel Tl.m<J.e Elár\>na a 
fltk%l- vmeó 

eimlaputon 

srutAllsJn szakad a 
hó~ fotót(! 

.IJ•nlo .. 2110 

Lóri n BJrnl bbNk, a Showeltr tel ub Trabarn iiJinak leginkAbb ~l n el 
TUndo hl;i nyzJk, a anxtta ZOli v1non11•1o1~ 6t a p.llyilr61. Log.alib bll 
v alimi ilyen derült ICI teanap K6Dányi n. a fOld alatt. 

Kevesen t\Jdnak; a Kőbánya a l~tU v~ga~nd!zerr61, ped1g aldtora hogy aKár 
kerekpárraJ is el1é~edh€ltlnk benne Armistét k!lometes alagútrendszerben 

már másodszor pattanlak tllclk!i 'e e c.eteoet< hogy e!döniséJ.:: t'J a 
leggyorsabb káltiluk 

A va~ooa Futarnol az ldÉ'Oa gonosz slth lovag Oar1tl Maul te-tte még 
oonyolutlabbá aki rénykardjá'lal aprilotra az induJókat mig azutan az 

egytkűktöl (talan Ganxt3tóf?) kapott egy jó nagy potont 

Nem me1tesJeg a celeoeK melien ezernél JS tObo amatör és prot/ onngas 
próbána kl az alagútDan tekerés semmlnez. sem togtlató érzését 

A sztar1utamon atX-Fal<loros Apollo23 fiúk. Baricz GergO az egykori 
k1scsltlag varga \1Ktor. liaiamint L6rán Barna . alias Trabarna -ls a 
arólszamár nyergébe Olt , hogy oss.zemét]ék tehetsegUket a saJlÓ 
képvtselófve1 A barélsálgos Iulamon Apo/1023 Tomlleljesiteu a letfobban 
ak! elmondta. "Nagyon élvezetes 1\Jtam volt, és ~htvást Jelentett az extrém 

helyszin A tot>b!~ ls ]61 teljesitettek. hiszen mlndenkl kltett magiiért és 
varga Vll<ton csak hajsZáMai előztem meg. Persze ,Apo!lo23 T1bl és Apollo23 
Reoé még naugatni fogja a Sikeremet egy idetg hislen René is csak 

harmadlkJ(énl futott be " 

http://www. pecsistop. hu/bulvar/na-de-hova-tunt -kiszel-tunde-video/1 004 783/ 

Na de hova tűnt Kiszel Tünde? Videó 

Lórán Barnabásnak, a Showder klub Trabarnájának leginkább Kiszel 
Tünde hiányzik, Ganxsta Zoli viszont letalja őt a pályáról. Legalábbis 
valami ilyen derült ki tegnap Kőbányán, a föld alatt. 

Kevesen tudnak a Kőbánya alatti vágatrendszerröl, pedig akkora, hogy 
akár kerékpárral is eltévedhetünk benne. A másfél kilométes 
alagútrendszerben már másodszor pattantak biciklire a celebek, hogy 
eldöntsék: ki a leggyorsabb közülük. 

A Vakond Futamot az idén a gonosz sith lovag, Darth Maul tette még 
bonyolultabbá, aki fénykardjával aprította az indulókat, míg azután az 
egyikü ktől (talán Ganxtától?) kapott egy jó nagy pofont. 

Nem mellesleg, a celebek mellett ezernél is több amatör és profi bringás 
próbálta ki az alagútban tekerés semmihez sem fogható érzését. 

A sztárfutamon az X-Faktoros Apollo23 fiúk, Baricz Gergő, az egykori 
kiscsillag Varga Viktor, valamint Lórán Barna - alias Trabarna - is a 
drótszamár nyergébe ült, hogy összemé~ék tehetségüket a sajtó 
képvisel őivel. A barátságos futamon Apollo23 Tomi teljesített a legjobban, 
aki elmondta: "Nagyon élvezetes futam volt, és kihívást jelentett az extrém 
helyszín. A többiek is jól teljesítettek, hiszen mindenki kitett magáért és 
Varga Viktort csak hajszállal előztem meg. Persze Apollo:23 Tibi és 
Apollo23 René még hallgatni fogja a sikeremet egy ideig, hiszen René is 
csak harmadikként futott be." 
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Mar~T~adara c.&Oidcen az 
A.ktiv timú mlkor 
adl!isideje 

2012. febr"ujr 28., kedd· Elemér, Antónia 

Brtngbsok leptek el a bány6t 

20Jl ,rJZ,07. 19:00 
Több mlnt 500-an vetto!k birtokba vasárnap azt a ktlb6nyal bény~t. 
ahol egy extrém, fBidalalU keNkpárventmnyef indult a McDonald 's 
BringaMánia idei prograntsorozata. A nem ntlndennapt rendezvény 
hangulatil fokozta , hogy • Vakond futamon réutvev6k k&zOI többen 
farungi jelmezbe öttébve tekert~k körbe • b'nyi\t. 

A ldJI:>nlegu k:Orl"'yeut enb'tó volt a bnng.is:~k. snmera; az óvcdtso~ót a 
prnf•'OV 15 lc:etegO..•a~" •nditottttlc versenyeket 'oletsarrn~p . A cs.is.z.ós 
betonlelüle t, !!IZ ejsul(a/ fények is a ferRng jelmezbt oltOl:Ot.t IWzOf"'s.ég 
miatt izgalmas, kuiCnleges esemenynek leh~:'iek részeset e ~re<esek es a 
ne!zé'k. a kik tgazodva n extrém kori.l mén•,.eknez, maximális sportsu rús.!:get 
muta:tttl<.. 

-~ .. • 

:;[~: ._ ..,.... ·r~·· 
~~~~ > c_ l ·• · . l •• ' ~ \ . . . . '+ -~- y\ 
....... ;• ~ ,- ..• - . -~; . \t 

'!~···.· ... \. : ..... 'l ~.-_.. .. __ 11116 
""' . . J ~ . . ~ 

':+ ' \ ' . . . ·': 
l 11 • ~ - - l 

'-/ • .••r r f ~'' ~ 
~,..-.... ~.". - . r 

• • • l • • 

Fotó: OttUne 

.,Nagy s:1kere ve tt a fbl-:lalattr rendeuenynetc:, az e li te le kom~y temoót 
dtklefta k1 de. a gyermek .;, kDroulalyos vál1 ól<.15 feledhetellen Nlngulalú 
veflenyze&t mutatt<~~ k .. · osszegezte a n<~~Pot Eisenkramrner Károly fösze rve:z.ö, 

A Vakond futammal indult a McOonald'~ eringam~n.a idei progn~msorozata. A 
szervezók m.rir kenülnek a ko.,.etkezO kcr-ik~ros rendezve!nvre: az eJs6 
Ulv!ISZI l)f"ogram a 200 lcm·es Balaton icor lesz a prilis 16-iin, Balatonfcldváron . 
l3or$Extr~/l 

• lal..-anyo~ ba\J 

Nyerj 1 n1illiót a 
StarUappal!! 
Reg sztráj a 
Startlapon.~ 

ofi.Íjt:sd u érméket, 

"Y~~~~n~~k:ni 
S'Utt1pltv 

http://www.borsonline .hu/news.php?bringasok-leptek-el-a-banyat&op&hid=38565 

Bringások lepték el a bányát 

Több mint 500-an vették birtokba vasárnap azt a kőbánya i bányát, ahol egy 
extrém, földalatti kerékpárversennyel indult a McDonald's BringaMánia idei 
programsorozata. A nem mindennapi rendezvény hangulatát fokozta, hogy 
a Vakond futamon résztvevők közül többen farsangi jelmezbe öltözve 
tekerték körbe a bányát. 

A különleges környezet csábító volt a bringások számára; az óvodásoktól a 
profikig 15 kategóriában indítottak versenyeket vasárnap. A csúszós 
betonfelület, az éjszakai fények és a farsangi jelmezbe öltözött közönség 
miatt izgalmas, különleges eseménynek lehettek részesei a kerekesek és a 
nézők , akik igazodva az extrém körülményekhez, maximális 
sportszerűséget mutattak. 

.Nagy sikere volt a földalatti rendezvénynek, az elitek komoly tempót 
diktáltak, de a gyermek és korosztályos váltók is feledhetetlen hangulatú 
versenyzést mutattak" - összegezte a napot Eisenkrammer Károly 
főszervező. 

A Vakond futammal indult a McDonald's Bringamánia idei 
programsorozata. A szervezők már készülnek a következő kerékpáros 
rendezvényre: az e lső tavaszi program a 200 km-es Balatonkör lesz április 
16-án, Balatonföldváron. 
BorsExtra/i 
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Túlho)totta m•g•t u Apollo 23 "TibiJ• 
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fai"Sanat jelmez~ bicikliversenyen lndutt11k az X- Faktor nt6r1al, 
amelyet Apolla 13 Tomi nye rt mq Va rga Ylktort leoy5zve egy b6nya 
melyén. Tá ,..., Tibi azonban annyira kifáradt e splm~ingt61, hogy 
inlr.libb klha gvt• • ut , r(uhlmot. 

Celebt:..., crroHc. es e,...,.tór '-erf:-.piro1001. f. ~ke-te:< vujrnap • lr.öb~r•i 
ban,arendnert.en, 1 muodik e kalo!'!tmal megren;~utl ~saladi 
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meg :Ott. mtnt uer !tao< ts , e '<J o Sf'ngamafl.e Vebn1 1.J~e"'on mmdte fe 
tudadt. 

Fotó: e•nlcútJ Sándor 

A hlressege.< 'tersenye"\ e ena Gero6, fU Apcilo 23 e r~ekeu1, Vero• Vt\dor, 
Vlll emlnt Lóra,.. Bs m11, 11l1.u Trebarn.a iJ!t r~ye ""egbe . A '~tem eh5tt az.onba l'l 
Baricz Ge!'Q5 és lll .4e>cllc 23 TibtJ re ve~s.envntt eQymís4óa l eov kJt·arnur.cn 
krerekpliron, .s utóbbJ rvert~ Ettél azo.nban a r.rtyi ra kiful a dt, hoot nem bfrt 
rajthoz. í tlnl • cele bek fut a min. 

- Alert nem 1ndultam, mert ne~yon ktfeir au:tott a spim no. J<.i~~uftem, f'!ern 
"agyok e tiren k.oodiban. Fjjt a torw;om, Ug)·hopy nem tett u. JÓt, ezért 
initabb pihentem. Nem akartam meg egyn er re~ekemf - mesé!te lelfcgŐ ut•n 
kop<edve NiiiMssy Tibor A ~rttság:os nterkozise11 ~ratja, a zeneUr mi111t 
tasua, Tcr-1 vegu:tt a t e ltO he: 'Ven, \large VIktor e:.Jstérme' !ett, mlg tllrsa, 
Val']ú Renl tett a 1'\a rma d•i(.. 
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Túlhajtotta magát az Apollo 23 Tibije 

Farsangi jelmezes bicikliversenyen indultak az X-Faktor sztárjai, 
amelyet Apollo 23 Tomi nyert meg Varga Viktort legyőzve egy bánya 
mélyén. Társa, Tibi azonban annyira kifáradt a spinningtől, hogy 
inkább kihagyta a sztárfutamot. 

Celebek, profik és amatör kerékpárosok is tekertek vasárnap a kőbányai 
bányarendszerben , a második alkalommal megrendezett családi 
rendezvényen. A föld alatt megjelent Darth Vader a te ljes rohamosztaggal , 
és még több mint ezer biciklis, aki a Bringamánia Vakond futamon 
mérhette fel tudását. 

A hírességek versenyén Baricz Gergő, az Apollo 23 énekesei , Varga 
Viktor, valamint Lórán Barna, alias Trabarna ült nyeregbe. A futam előtt 
azonban Baricz Gergő és az Apollo 23 Tibije versenyzett egymással egy 
kitámasztott kerékpáron, s utóbbi nyert. Ettő l azonban annyira kifulladt, 
hogy nem bírt rajthoz állni a celebek futamán. 

- Azért nem indultam, mert nagyon kifárasztott a spinning. Kikészüllem, 
nem vagyok e téren kondiban. Fájt a torkom, úgyhogy nem tett ez jót, ezért 
inkább pihentem. Nem akartam még egyszer rátekemi - mesélte levegő 
után kapkodva Nánássy Tibor. A barátságos mérkőzésen barátja, a 
zenekar másik tagja , Tomi végzett az első helyen , Varga Viktor 
ezüstérmes lett , míg társa , VarjúRenélett a harmadik. 

http://www.borsonline.hu/news.php?tulhajtotta-magat-az-apollo-23-tibije-&op&hid=53952 
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Több mint ezren lepték el a kőbányai bányarendszert 

Vasárnap délelőtt startolt a második kőbá nyai kerékpáros Vakond 
futam. A földalatt i bringás versenyen háromszáz indulót és több 
száz nézőt regisztráltak. A profik 9 kört tekertek, a győzelmet 
Szalontay Bence, a Merida Maraton Team versenyzője szerezte 
meg. 

Csúszós pálya, poros levegő és félhomály, ez fogadta a 
versenyzőket Kőbányán , a McDonald's BringaMánia Vakond 
futamon. A kerékpárversenyen minden korosztály indulhatott, 
kortól, nemtől és biciklis tudástól függetlenül. 

A gyerekeké volt a d élelőtt, a kevésbé rutinos, ám nagyon 
lelkesebb résztvevők felnötteket megszégyenítö 
versenyszellemmel tekerték végig a távokat Az ovisok 100, az 
iskolások pedig 600 méteres pályán mérhették össze tudásukat. 

Délután rajtoltak a junior, felnőtt és master kategóriák versenyzöi, 
ahol már senki sem úszta meg szárazon - a feszes tempót tekerő 
versenyzőket tarkóig beborította a sár. A verseny egy 1 OOO 
méteres körpályán zajlott, amely magában foglalt egy rövid 
lépcsőzést is. Kategóriától függöen 9, illetve 12 kört tekertek végig 
az indulók. 

Az idei BringaMánia Vakond Futamot a profik zárták, elit 
kategóriában azonban már nem a buliról szólt a futam, gyilkos 
tempót diktáltak a csúszós, kanyargós pályán . Felkészülésnek is 
kiválóan beillett ez a verseny a kerékpáros szezon indulása előtt. A 
profik 9 körös versenyét végül Szalontay Bence, a Merida Maraton 
Team versenyzője nyerte meg, aki kicsivel több, mint 30 perc alatt 
tekerte le a 9 kilométeres távot. A nőknél Sejben Anita (SHK SE) 
győzött. 

http://kerekagy. bio g. hu/2012/02/27 /tobb_mint_ ezren_leptek_ el_ a_kobanyai_banya rendszert 
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http://www. mozgasvilag. hu/hir/vakond-futam 

Vakond futam 

Vasárnap délelőtt startolt a második McDonald's BringaMánia Vakond 
futam. A föld alatti bringás versenyen Mromszáz indulót regisztráltak 
ovisoktól a profikig. 

Csúszós pálya, izgalmas versenyek, jó hangulat és nem mindennapi 
környezet. Ez fogadta a versenyzőket Köbányán, a McDonald's 
BringaMánia Vakond futamon. Az immár második alkalommal 
megrendezett földalatti kerékpárversenyen minden korosztály 
indulhatott, kortól 
A gyerekeké volt a délel őtt - a kevésbé rutinos, ám de annállelkesebb 
lurkók felnötteket megszégyenítö versenyszellemmel tekerték végig 
az igényeikre alakított távokat A picik egyéniben indultak, a 
nagyobbak már váltóban versenyeztek. Öket követték délután a 
junior, felnőtt és master kategóriák, ahol már senki sem úszta meg 
szárazon - a feszes tempót tekerő versenyzőket tarkóig beborította a 
sár. 
Nem maradtak ki a profik sem, elit kategóriában azonban már nem a 
buliról szólt a futam, gyilkos tempót diktáltak a csúszós, kanyargós 
pályán. Felkészülésnek is kiválóan beillett ez a verseny a kerékpáros 
szezon indulása előtt. A dobogó legfelső fokára végül Szalontay 
Bence, a Merida Maraton Team versenyzöje állhatott - nyakig 
sárosan. 
Farsangról lévén szó a pálya több pontját a Csillagok Háborúja 
karakte rei biztosították. A versenyzők között felbukkantak hírességek 
is, akik egy nem mindennapi, hét személyes bringával indultak neki a 
bányapályának, később pedig kétkerekűre cserélték a hatalmas 
járgányt. Versenyt kerekeztek többek között az X-Faktor és a Csillag 
Születik egykori indulói is. A Média futam versenyzőit a Merida 
Kőbánya TC magyar-bajnoka, Buruzcki Szilárd vezette fel. 
Ezzel indult a 2012-es McDonald's BringaMán iia program, melynek 
következő állomása április 28-án a BringaMánia IBalatonkör lesz. 
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Kőbányai Vakond futam 
?:11 W/é k·•1r• 'li ~·~ ~rOO <~r:•a l'w•,..•· : -ll"fftc1; e.-u\·<18 "-!!:!li , '(}' ,• 

IÍ~ lo .yoo· ~• • "' 'Wi ; j ~ t~ • lJ C IB l l .. •· e 

Va&arnap délelölt folartoJt e máf>Odlk UcOonald'& BringaMánia Vakood futarn. A földalabi 

llfingá1 fttnall(lra közel euen latogattak el, ahol az. oYiiOtilól a pfOfrk~ mindanki 
nyet"&gbe partentlatott. 

lclt'r.inyos Jaltn9Zek p hiiFlguial: , izgalmi!i '111ftenyek és fl!lm mindennapi környezel Talan igy 
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Kőbányai Vakond futam 

Vasárnap délelőtt startolt a második McDonald's BringaMánia Vakond futam. A 
földalatti bringás farsangra közel ezren látogattak el , ahol az ovisoktól a 
profikig mindenki nyeregbe pattanhatott. 

Látványos jelmezek, jó hangulat, izgalmas versenyek és nem mindennapi 
környezet. Talán így lehetne pár szóban összefoglalni azt , ami a kilátogató 
családokat és bringásokat fogadta Kőbányán , a McDonald's BringaMánia 
Vakond futamon. Az immár második alkalommal megrendezett családi 
rendezvényen minden korosztály megtalálhatta a neki megfelelő programot, 
kortól , nemtől és biciklis tudástól függetlenül. 

A gyerekeké volt a délelőtt - a kevésbé rutinos, ám de annál lelkesebb lurkók 
elragadó jelmezekben és felnötteket megszégyenítö versenyszellemmel 
tekerték végig az igényeikre alakított távokat Akik nem fáradtak el nagyon a 
barátságos viadalon , azok az ügyességi pályán folytatták a kerekezést. A 
délelőtt folyamán gazdára talált egy kerékpár is, amit a szervezök a 
rajzpályázat indulói között soroltak ki. 

A jó hangulat délután sem hagyott alább, a junior, felnőtt és master kategóriák 
versenyzöi hangos buzdítást kaptak a szurkoló közönségtől. A jelmezekre sem 
lehetett panasza senkinek, hiszen az eseményt egy másik galaxis lakói is 
megtisztelték. Farsangróllévén szó a pálya több pontját a Csillagok Háborúja 
szereplöi biztosították. Láthatóan jól érezték magukat azok a hírességek is, 
akik egy nem mindennapi, hét személyes bringával indultak neki a 
bányapályának, késöbb pedig kétkerekűre cserélték a hatalmas járgányt. 
Versenyt kerekeztek többek között az X-Faktor és a Csillag Születik sztá~ai is. 
A Média futam versenyzöit a kerékpáros magyar bajnok, Buruzcki Szilárd 
vezette fel. 
Nem maradtak ki természetesen a profik sem, elit kategóriában már nem a 
buliról szólt a futam, gyilkos tempót diktáltak a csúszós kanyargós pályán. 
Felkészülésnek is kiválóan beillett a verseny a kerékpáros szezon indulása 
előtt. Ezzel indult a 2012-es McDonald's BringaMánia program, melynek 
következő állomása április 28-án a BringaMánia Balatonkör lesz. 
A további fotók megtekinthetők az alábbi !inken keresztül: 
http:/lvuelta.hu/vakond-futam-kobanya/kepgaleria 
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Vakond-futam Kőbányán 

Farsangi kerékpárfutam zajlott február 26-án a föld alatt Kőbányán, több mint 
háromszáz résztvevővel. Kisovistól a felnőttig valamennyi korosztály jelen volt a 
Vuelta Sportiroda McDonald's Bringamánia Vakond-futamán. Egyéni verseny a 
legkisebbeknek, váltóverseny a nagyobbaknak ... És sár, sár, sár- mindenkinek. 
A legkisebbeké volt először a Kőbánya alatt húzódó barlangrendszerben 
kialakított kerékpáros pálya február 26-án, vasárnap. A McDonald's Bringamánia 
idénynyitó versenye, a Vakond-futam kiváló felkészülési alkalmat jelentett a 
terepkerékpárosoknak a 2012-es idényre. A kisovis kategória egyéni 
versenyének résztvevői persze még nem a nagy hegyi futamokra gyakoroltak: 
számukra a föld alatti tekerés .mindössze" a visszaadhatatlan élményt jelentette. 

Többen részt vettek a jelmezversenyben is. A futamot a 7-10 évesek 
váltóversenyében győztes egység egyik tagja így foglalta össze a 
Bringamániának: "El sem tudtam képzelni előtte , hogy ez ilyen komoly verseny, 
aminek még díja is van. Kaptunk érmet a végén, ami meghozza az ember 
kedvét, hogy újra jöjjön! Csodálatos volt! " 

Ha már farsang: a pályát biztosító "rendezők" között ott voltak a Csillagok 
Háborújának karakterei , Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, sőt , maga Darth 
Vader is átküldhette volna a kerékpárosokat a "sötét oldalra" - nem tette. A VlP
futamban volt egykori Csillag Születik és X-Faktor induló is: Gyurcsík Tibor, 
Baricz Gergő, Varga Viktor, Szabó Ádám és az Apalio 23 tagjai hétszemélyes 
parti-tandemen tekertek a barlangrendszerben, majd a jelmezverseny és a 
gyermekfutamok díjátadóinál segédkeztek. És persze egyikük sem úszta meg a 
vizet és a sarat a pályán .. . 
Ugyanez igaz Szalontay Bencére, aki tavaly nyáron még a j uniorak között nyerte 
meg a részben a barlangrendszerben rendezett Underworld-kupát. A Merida 
Maraton Team versenyzője ezúttal már az elit kategóriában állt a dobogó tetején 
- fülig érő szájjal, nyakig sárosan ... 
A sportiroda idei programjairól sokat megtudhatnak az érdeklődök a 
BringaExpón, ami az Utazás kiállítás kísérőrendezvénye má1rcius 1. és 4. kö;zött a 
Hungexpón. 
Eredmények ITI. 
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Több mint ezren lepték el a kőbányai bányarendszert 

Vasárnap délelőtt startolt a második kőbányai kerékpáros Vakond futam. A 
földalatti bríngás versenyen háromszáz indulót és több száz nézőt 
regisztráltak. A profik 9 kört tekertek, a győzelmet Szalontay Bence, a 
Merida Maraton Team versenyzöje szerezte meg. 

Csúszós pálya, poros levegő és félhomály, ez fogadta a versenyzöket 
Köbányán, a McDonald's BringaMánia Vakond futamon. A 
kerékpárversenyen minden korosztály indulhatott, kortól, nemtől és biciklis 
tudástól függetlenül. 

A gyerekeké volt a délelőtt, a kevésbé rutinos, ám nagyon lelkesebb 
résztvevők felnötteket megszégyenítő versenyszellemmel tekerték végig a 
távokat Az ovisok 1 00, az iskolások pedig 600 méteres pályán mérhették 
össze tudásukat. 

Délután rajtoltak a junior, felnőtt és master kategóriák versenyzői , ahol már 
senki sem úszta meg szárazon - a feszes tempót tekerő versenyzöket 
tarkóig beborította a sár. A verseny egy 1 OOO méteres körpályán zajlott, 
amely magában foglalt egy rövid lépcsőzést is. Katagóriától függően 9, 
illetve 12 kört tekertek végig az indulók. 

Az idei BringaMánia Vakond Futamot a profik zárták, elit kategóriában 
azonban már nem a bul iról szólt a futam, gyilkos tempót diktáltak a csúszós, 
kanyargós pályán. Felkészülésnek is kiválóan beillett ez a verseny a 
kerékpáros szezon indulása előtt. A profik 9 körös versenyél végül 
Szalontay Bence, a Merída Maraton Team versenyzője nyerte meg, aki 
kicsivel több, mint 30 perc alatt tekerte le a 9 kilométeres távot. A nőknél 
Sejben Anita (SHK SE) győzött. 
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Vakond futam: bringával a barlangban- videó 

Vasárnap délelőtt startolt a második McDonald's BringaMánia Vakond futam. A föld alatti 
bringás versenyen háromszáz indulót regisztráltak ovisoktól a profikig. 
Csúszós pálya, izgalmas versenyek, jó hangulat és nem mindennapi környezet. Ez fogadta a 
versenyzöket Kőbányán, a McDonald's BringaMánia Vakond futamon. Az immár második 
alkalommal megrendezett földalatti kerékpárversenyen minden korosztály indulhatott, kortól, 
nemtől és biciklis tudástól függetlenül. 
A gyerekeké volt a délelőtt - a kevésbé rutinos, ám de annál lelkesebb lurkók felnötteket 
megszégyenítő versenyszellemmel tekerték végig az igényeikre alakított távokat A picik 
egyéniben indultak, a nagyobbak már váltóban versenyeztek. Őket követték délután a junior, 
felnőtt és master kategóriák, ahol már senki sem úszta meg szárazon - a feszes tempót 
tekerő versenyzöket tarkóig beborította a sár. 
Nem maradtak ki a profik sem, elit kategóriában azonban már nem a buliról szólt a futam, 
gyilkos tempót diktáltak a csúszós, kanyargós pályán . Felkészülésnek is kiválóan beillett ez a 
verseny a kerékpáros szezon indulása el őtt. A dobogó legfelső fokára végül Szalontay 
Bence, a Merida Maraton Team versenyzöje állhatott - nyakig sárosan. 
Farsangról lévén szó a pálya több pontját a Csillagok Háborúja karakterei biztosították. A 
versenyzök közölt felbukkantak hírességek is, akik egy nem mindennapi, hét személyes 
bringával indultak neki a bányapályának, késöbb pedig kétkerekűre cserélték a hatalmas 
járgányt. Versenyt kerekeztek többek között az X-Faktor és a Csillag Születik. egykori indulói 
is. A Média futam versenyzöit a Merida Kőbánya TC magyar-bajnoka, Buruzcki Szilárd 
vezette fel. 
Ezzel indult a 201 2-es McDonald's BringaMánia program, melynek következő állomása 
április 28-án a BringaMánia Balatonkör lesz . 

Eredmények: 
Férfi elit: 
1.Szalontay Bence- Merida Maraton Team 
2.Pálmai Zsolt- Market Cycling Team 
3. Garamszegi László - Merida Kőbá nya TC 
Nöi elit: 
1.Sejben Anita - SHK SE 
2.Matolcsi Zita- X2S Haibike Team 
3. Tóth Éva- Merida Kőbánya TC 

~itt>~-· ...... k.l~·*~~l '-' 

wlrfu·~:i • ...a...ul~'*- k--~.1.·~ 
További eredmények: a http://vuelta.hu/vakond-futam-kobanya/eredmenyek oldalon . 
Galéria: http://vuelta.hu/vakond-futam-kobanya/kepgaleria 

http://bikemag.hu/magazin/hireklvakond-futam-bringaval-a-barlangban-video 
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Vakond futam: földalatti versennyel népszerűsítették a bringázást -
képek, videó 

Rendhagyó helyszínen, egy kőbányai pincerendszerben rendezték meg a 
második McDonald's BringaMánia Vakond futam. Több száz induló és néző , 
szórakoztató betétprogramok, profik, amatörök és sztárok egyetlen célért - a 
kerékpározás népszerűsítéséért tekertek. 
Az egykor a kőbányai sörgyár pincéjében, amit használtak árpacsíráztatásra, a 
világháború alatt holott légópinceként, hogy fegyvergyárként üzemelt. De talán 
ennél is fontosabb, hogy a 13. század óta bányásztak innen mészkövet, ami 
felhasználtak a Lánchíd, a Margithíd vagy éppen a Citadella építéséhez is. 
Most pedig bringaversenyt rendeztek a hűvös , csúszós folyosókon kialakított 
1 OOO méter hosszú pályán, ahol a versenyzök életét lépcsős szakaszokkal 
nehezítették meg: itt bizony le kellett ugrani a nyeregböl, és vállra kapva kellett 
a bicajt átemel ni a két keréken járhatatlan szakaszokon. 
A versenyeket a legkisebbek, vagyis az ovisok és az iskolások kezdték: 
előbbiek 100, utóbbiak pedig (pedig már váltóban) 600 métert tekertek. 
Délután rajtoltak a junior, felnőtt és master kategóriák versenyzői , ahol már 
senki sem úszta meg szárazon - a feszes tempóban tekerő versenyzőket 
tarkóig beborította a sár. Számukra a verseny egy 1000 méteres körpályán 
zajlott, amely magában foglalt egy rövid lépcsözést is. Kategóriától függöen 9, 
illetve 12 kört tekertek végig az indulók . 
Az eseményt a profik zárták, és az elit kategóriában már nem a buliról szólt a 
futam: az indulők gyilkos tempót diktáltak a csúszós, kanyargós pályán . 
Felkészülésnek is kiválóan beillett ez a verseny a kerékpáros szezon indulása 
előtt . A profik 9 körös versenyét végül Szalontay Bence, a Merida Maraton 
Team versenyzője nyerte meg, aki kicsivel több, mint 30 perc alatt tekerte le a 
9 kilométeres távot. 
Farsangról lévén szó a pálya több pontját a Csillagok Háborúja karakterei 
biztosították. A versenyzök között felbukkantak hírességek is, akik egy nem 
mindennapi, hét személyes bringával indultak neki a bányapályának, késöbb 
pedig kétkerekűre cserélték a hatalmas járgányt. Versenyt kerekeztek többek 
között az X-Faktor és a Csillag Születik egykori indulói is. A Média futam 
versenyzöit a Merida Kőbánya TC többszörös magyar bajnoka, a londoni 
olimpián történő indulás kiharcolására készülő Buruzcl<i Szilárd vezette fel. 
Ezzel indult a 2012-es McDonald's BringaMánia program, melynek következő 
állomása április 28-án a BringaMánia Balatonkör lesz. 
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