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A tapasztalat bebizonyította, 
hogy nem elég a biciklisek 
számára sávokat kijelölni, 

hiszen ezek veszélyeztetik testi 
épségüket, hanem külön kerék-
párutakat kell kiépíteni. Ugyan-
akkor a fejlett országokban fon-
tosnak tartják, hogy a kerékpá-
ros közlekedést nem lehet a gya-
logosok kárára fejleszteni. Mi-
felénk aki valamilyen oknál fog-
va – egészségi, környezetbarát, 
sport vagy egyéb – biciklivel jár a 
városi forgalomban, hamar meg-
tapasztalja, milyen veszélyeknek 
van kitéve.

Dicséretre méltó kezdeménye-
zés több romániai nagyváros pol-
gármesteri hivatalának részéről, 
hogy utcai kerékpárkölcsönzőket 
hozott létre. A lakosság egészsé-
ges életmódra való nevelésének 
fontos lépése ez – ha lenne hol 
önfeledten, vígan kerekezni úgy, 
hogy az emberek testi épsége ne 
legyen minden pillanatban ve-
szélynek kitéve. Van tehát kerék-
pár és igény is a használatukra, 
de bicikliseknek kialakított utak 
csak elvétve akadnak. Az alter-
natív közlekedési eszköznek te-
kintett kerékpár használatához 
megfelelő hely is kellene, hogy a 
forgalomban senki se érezze ma-
gát életveszélyben, és ne egy-
mást szidják gépjárművezetők, 
kerékpározók és gyalogosok.

Nyugaton más a helyzet

Külföldön egyre nagyobb divat a 
légszennyezést kímélő alterna-
tív közlekedési eszközök hasz-
nálata, közülük is elsősorban a 
kerékpáré. Ha valaki turistaként 
például Londonba, Oslóba vagy 
Berlinbe érkezik és várostérké-
pet vásárol, azon eleve feltünte-
tik a bicikliseknek kijelölt sávo-
kat. Tőlünk nyugatabbra a ke-
rékpároknak kijelölt utak város-
okat kötnek össze, Romániában 
még a városokon belül is alig talá-
lunk használható útszakaszokat. 
Az Európai Unió kiemelten támo-
gatja a kerékpáros közlekedés és 
kultúra térhódítását. A kerékpá-
rozás ugyanis ideálisan óvja tes-
ti és lelki egészségünket, nem 
szennyezi a környezetet, csök-
kenti a motorizált közlekedés-
től való függésünket, élettel töl-
ti meg a városokat és összekap-
csolja a vidéki településeket. A 
kerékpár ma már nemcsak köz-
lekedési- vagy sporteszköz, ha-
nem újfajta életszemlélet jelképe, 
alternatív kikapcsolódási forma, 
amely egészséges, minőségi, és 
mindenki számára elérhető szó-
rakozási lehetőséget nyújt. Min-
den fejlett európai ország kiemelt 
ügyként kezeli a kerékpározást.

Magyarország a kerékpáros 
turizmus szempontjából a fejlő-
dő térségek közé sorolható, Ro-
mánia még gyerekcipőben jár. 

Egy fél évtizede végzett, az Euró-
pa Unió összes tagállamának la-
kosaira kiterjedő felmérés ada-
tai szerint Hollandiában járnak 
a legtöbben munkahelyükre ke-
rékpárral (a megkérdezettek 31 
százaléka), Magyarországon az 
arány 19 százalék, míg Románi-
ában a kérdezettek alig 5 (!) szá-
zaléka használ biciklit a közle-
kedéshez. A megdöbbentően kis 
szám annak is tulajdonítható, 
hogy nincs lehetőség biztonság-
ban eljutni kerékpárral egy lakó-
negyedből a város másik felében 
levő munkahelyre.

Az életveszélyes kincses város

Pár évvel ezelőtt egy felmérés ki-
mutatta: a kolozsváriak alig más-
fél százaléka használja rendsze-
resen a kerékpárt. A közlekedés 
olykor életveszélyes, legalábbis 
a biciklisek számára, és ezt bal-
esetek sora bizonyítja.

2013-ban elkészült egy pro-
jekt, amelynek célja 50 kerék-
párkölcsönző és mintegy 60 ki-
lométer hosszú bicikliút, illetve 
sáv kialakítása volt. A polgár-
mesteri hivatal oldalán az ada-
tok azóta sem frissültek. Nem 
lehet tudni, a tervekből meny-
nyi valósult meg. Tény, hogy a 
városvezetés kialakított ugyan 
sávokat a bicajosoknak, de ez 
inkább a civilszervezeteknek, 
a Critical Mass mozgalomnak, 
illetve a kerékpárral rendelke-
ző lakosok összefogásának kö-
szönhető. Ők gyakorolnak nyo-
mást a hatóságokra, így aztán 
az utak felújításával általában 
biciklisávot is pingálnak az asz-
faltra. Messze kevesebbet, mint 
amennyire szükség lenne. A sá-
vok sok helyen a járdára vannak 
festve, a gyalogosok pedig ezt 
nem mindig veszik figyelembe. 
Ha viszont az úttesten alakíta-
nak ki kerékpárutat, azt az au-
tósok nézik levegőnek. Helyen-
ként a buszsávokat is használ-
hatják a kerékpárosok, ám ezek 
annyira szűkre vannak kiala-
kítva, hogy busz és biciklis nem 
fér el egymás mellett.

A kerékpárkölcsönzőkkel a vá-
rosháza arra számít, hogy két év 
alatt legalább ezer lakos leteszi 
a gépkocsiját, és kerékpárra pat-
tan. Nos, aki ismeri Kolozsvár 
közlekedési káoszát, az nincs ar-
ról meggyőződve, hogy akár egy 
gépkocsivezető is lemondott vol-
na a kényelméről átváltva a kör-
nyezetbarát megoldásokra.

Zsákutcába terelt biciklisek

Az elmúlt negyed évszázadban 
Marosvásárhely csak kis lépé-
seket tett azért, hogy kerékpár-
barát településre hasonlítson. 
Azon túl, hogy a polgármeste-
ri hivatal és a rendőrség közle-
kedésügyi osztálya hosszas hu-
zavona után lehetővé tette, hogy 
a biciklisek is bekarikázhassa-
nak a főtérre, a kétkerekes mobi-
litás ügye nagyjából megrekedt. 
Az igények ellenére a városveze-
tés alig egy pár sávot létesített, 
azok közül sem tűnik mindenik 
biztonságosnak. Egy másik gond 
az, hogy a meglévő utak nem ala-
kítanak ki összefüggő hálózatot: 
a legtöbb a semmiből a semmi-
be vezet. Több mint másfél évti-
zedes regnálása óta Dorin Florea 
polgármester többször is egyér-
telművé tette: számára az autó-
sok élveznek elsőbbséget. Ezt jól 
tükrözi az egyre zsúfoltabb város 
új arculata is. A lakónegyedekben 
nemhogy biciklisávok nem ké-
szültek, de parkolók és garázsok 
vették át a zöldövezet, a játszóte-
rek, illetve a járdák egy részét. A 
Madách és a Levendula utcában 
kialakított kerékpársávot sok-

szor autók foglalják el, az egyko-
ri Aranykakas vendéglőtől a régi 
strand irányában létesített sávot 
egy sínpár vágja ketté, a vasúttár-
saság pedig nem hajlandó bizton-
ságos átkelőt létesíteni. A Maros 
Közösségi Alapítvány szinte hiá-
ba győzte meg a városházát, hogy 
a forgalmasabb közintézmények 
elé helyezzen ki kétszáz kerék-
pártartót, ezek jobbára üresen 
tátongnak. Néhány évvel ezelőtt 
a Raiffeisen Bank alakított ki ke-
rékpárkölcsönzőt a sportcsar-
nok szomszédságában, azonban 
a program néhány hét után meg-
bukott. A mostoha körülmények 
miatt még azok sem merészked-
nek ki két keréken az úttestre, 
akik egyébként előszeretettel ke-
rékpároznak. Az osztrák pénz-
intézmény mintájára most az or-
vosi egyetem próbálkozik ha-
sonló kezdeményezéssel. Szin-

tén pozitívumként értékelhető a 
Velo-akadémia iskolai program 
beindítása, amelynek létrejöt-
tén a közösségi alapítvány mel-
lett a rendőrség és a tanfelügye-
lőség bábáskodott. „Egyelőre a 
város egyetlen középiskolájának 
kilencedik osztályában, a peda-
gógiai líceumban sikerült beve-
zetni választható tantárgyként a 
közlekedésbiztonságot. Jövőtől 
a hetedikeseknél próbálkozunk, 
remélhetőleg nagyobb sikerrel” – 
ismertette terveiket a civilek ve-
zetője, Gál Sándor. A Maros Kö-
zösségi Alapítvány elnöke hala-
dásként könyvelte el azt is, hogy 
az önkormányzat elfogadta a ci-
vilek által szorgalmazott mobili-
tási stratégiát. Ennek életbe ül-
tetése még hosszas folyamat: ta-
nulmányokra, tervekre, sikeres 
pályázatokra, no meg politikai 
akaratra van szükség. Ha az el-
képzelések valóra válnak, össze-
függő kerékpárutak szelnék át 
szinte az egész várost. Ezeket a 
folyóvizek, a Maros, a Poklos és a 
Turbina-árok mentén, valamint a 
vasút mellett alakítanák ki. Terv-
ben van a Maroson átívelő, 1990-

ben leszűkített gyalogoshíd ki-
szélesítése, valamint a volt Kos-
suth utcai négysávos híd egy alsó 
emelettel való kiegészítése.

Határon átnyúló kerékpárút

A Szatmár megye északi részé-
ben élőknek jó hír, hogy már bi-
ciklin is átkerekezhetnek Ma-
gyarországra. Mindazonáltal az 
uniós pénzek lehívása úgy tűnik, 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy va-
lami is megvalósuljon a tervek-
ből. Másfelől az is igaz, a Szatmár 
megyében megvalósult, határon 
átnyúló kerékpárút többnyire a 
magyar hatóságoknak köszön-
hető. Így például az utóbbi idő-
ben teljesen elkészült egy kerék-
párút a Szamos bal parti tölté-
sén, amely Szatmárnémetit kö-
ti össze a határ túloldalán lé-
vő Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyei Csengerrel. Ugyanakkor 
uniós támogatásból kerékpár-
utat építettek ki a Túr folyó ár-
vízvédelmi töltésén a magyar-
országi Magosliget és a romá-
niai Túrterebes között. A beru-
házás legfőbb eredménye a kör-
nyezetbarát közlekedés mel-
lett, hogy a 36 kilométer hosz-
szú bringaúton a Túr térségé-
nek természeti szépségeivel is 
ismerkedhetünk. A tavaly elké-
szült kerékpárút Magosligetnél 
csatlakozik a már meglévő Ti-
sza-menti hálózathoz, ezzel 
pedig Szatmár megye is kap-
csolatba kerül az EuroVelo kon-
tinentális bicikliút-hálózat-
tal. A turisztikai és közleke-
dési célokat egyaránt szolgá-
ló terv a Magyarország–Romá-
nia Határon Átnyúló Együtt-
működési Program keretében 
valósult meg több mint ötmil-
lió euróból. A költségekhez az 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA) több mint 4,3 mil-
lió euróval járult hozzá – olvas-
ható a Turista portálon.
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Románia az utolsó előtti helyen áll egy 2013-as, 

az Európai Biciklisek Szövetsége által készített 

kerékpáros infografikán, amelyben az uniós or-

szágok biciklizési szokásait hasonlították össze. 

Dánia, Hollandia és Svédország állnak a lista ele-

jén, hiszen ezek az országok nagy jelentőséget 

tulajdonítanak a biciklikultúrának.

Megfelelő utak hiányában a biciklisek különféle veszélyeknek vannak kitéve

Kerékpárral a panaszfalhoz

A kerékpár ma már nemcsak közlekedési- vagy 
sporteszköz, hanem újfajta életszemlélet jelké pe, 
alternatív, egészséges kikapcsolódási forma. 

Critical Mass

A Critical Mass (CM) annak az elterjedt, városi kerékpáros felvonulás-
nak a neve, amit minden hónap utolsó péntekén tartanak meg világ-
szerte minegy 300 városban. Az első Critical Mass elnevezésű felvo-
nulást 1992. szeptember 25-én tartották San Franciscóban 48 részt-
vevővel.  Kolozsvár 2012-ben csatlakozott a CM-hez. A felvonulással 
szeretnék felhívni a hatóságok figyelmét a következőkre: a biciklisá-
vok az alternatív közlekedési lehetőségek hatékony és egyszerű tá-
mogatását jelentik, egyben a belvárosi forgalmi torlódások feloldá-
sát és azt is, hogy egy sokkal barátságosabb és tisztább levegőjű vá-
ros feltételei; mivel a közlekedési szabályok szempontjából a biciklist 
ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik, mint az autóvezetőt, áll-
jon módjában biztonságban közlekedni; elegünk van a belvárost elle-
pő parkolókból, amelyek megfosztanak a közterületek használatának 
lehetőségétől; két vonal a járdán nem azonos egy biciklisávval!

Kerékpáros baleset Székelyudvarhelyen: országszerte szedi áldozatait a bicikliutak hiánya
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