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A Szekler Teker az ok-
tatási  programot bo-
nyolítja le, amelyben a 

Tamási Áron Gimnázium, a 
Benedek Elek Pedagógiai Lí-
ceum, a Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Kollégium 
és a Palló Imre Zene- és Kép-
zőművészeti Szakközépisko-
la érdekelt, összesen tizenegy 
osztály százhatvan diákja. Ed-
dig a Peda és a Palló került sor-
ra, tegnap pedig a Gimiben is 
megkezdődött a képzés. „Azért 
fokuszáltunk erre a korosz-
tályra, mert ők a leginkább ve-
szélyeztetettek a forgalomban. 
Már elmúltak tizennégy évesek, 
elkezdtek egy távolabbi isko-
lába járni, ahova akár bringá-
val is mehetnek, de senki nem 
tanította meg nekik a közúti 
szabályokat, pedig ugyanolyan 
egyenrangú közlekedők, mint 
az autósok. Ausztriától nyuga-
tabbra már kötelezővé teszik az 
effajta képzést” – tájékoztatott 
Simon Szilárd, a Szekler Teker 
vezetője.

Biciklisáv és bringatárolók

A kerékpáros oktatáson túl-
mutató, „Bringázz az iskolába!” 
elnevezésű tevékenységcso-
portba egyébként bevonták Szé-
kelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatalát is: tavaszra elkészül-
het a Bethlen utcai biciklisáv, 
tehát lesz hol közlekedniük, és 
egy tíz-tizenkét rekeszes, fedett 
bringatárolót is kapnak majd 
az iskolák, melynek költségét 
szintén a városvezetés vállal-
ta át. „Így lesz kerek a sztori” – 
summázta Simon Szilárd. „Az, 

hogy a Szekler Tekerből mint 
csoportosulásból civil szerve-
zet alakult, amely szakmailag 
is segíti a településfejleszté-
si egyeztetéseket, már egy ho-
zadéka az Élhető Udvarhely 
mozgalomnak. Azt jelenti, hogy 
egyre nagyobb az igény egy 
egészségesebb környezetre. Az 
Aktív Udvarhely projekt azt a 
három egyesületet hozta össze, 
amelyek ezen a téren komolyab-
ban tevékenykednek” – nyilat-
kozta Csáki Rozália, az SZKA 
elnöke. Amellett hogy bátorítani 
szeretnék a fiatalokat a biciklis 
közlekedésre, az EKE segítsé-
gével a várost körülvevő túra-
ösvény kialakítása van tervbe 
véve, útvonalfelfestéssel, tájé-
koztató táblákkal, térképpel, pi-
henőhelyekkel. Ugyanakkor egy 
udvarhelyi teljesítménytúrát is 
rendeznek áprilisban.

Nyugaton már kötelező 

Mindenekelőtt ők maguk ré-
szesültek oktatásban, hogy kép-
zést tarthassanak. Két éve a 
csíkszeredai, székelyudvarhe-
lyi és marosvásárhelyi brin-
gás szervezetek meghívására 
a magyarországi Velo Akadé-
mia trénere tartott nekik két-
napos képzést, amelyen bizony 
sok mindent újra kellett tanulni-
uk, akár olyan banálisnak tűnő 
mozzanatokat is, mint a helyes 
nyeregbe ülés, elindulás, hát-
rafordulás, fél kézzel kanyaro-
dás. Erre a mintára született 
meg aztán a romániai verzió, a 
tananyagot itthoni példákkal ki-
bővítve. Az oktatási csomag osz-
tályonként két elméleti és négy 
gyakorlati órát foglal magában, 
ehhez  az iskolák szabaddá 
tették az osztályfőnöki és tor-
naórák egy részét. „Kimondatla-
nul, de kötelező a részvétel. Aki 
fel van mentve tornából, annak 
nem, tehát számítunk egy bizo-
nyos lemorzsolódásra, de nem 
titkolt szándékunk bebizonyí-
tani, hogy le tudunk oktatni egy 
évfolyamot, és ezt rendszeressé 

téve megközelíthetjük a nyugati 
statisztikát, ahol a diákok har-
minc százaléka két keréken jár, 
érti a szabályokat, és nincsenek 
balesetek” – mondta Simon Szi-
lárd, hozzátéve: a pénzbírsá-
gok alapján nálunk még mindig 
az a nézőpont uralkodik, hogy 
a kerékpárosok okozzák a leg-
több balesetet. „A rendőrségi 
pontozás szerint a kerékpáros-
nak járó legkisebb büntetés is 
meghaladja a hétszáz lejt, vagy-
is több mint háromszor any-
nyi, mint az autósok esetében, 
akik legkevesebb 2 pontot kap-
hatnak. Valójában a kerékpáros 
balesetek mögött a nem létező 
infrastruktúra áll, hogy a bicik-
lis rá van engedve  az autóforga-
lomra, és hogy nem tanítja őket 
senki” – állítja Simon Szilárd. 
A leggyakoribb balesetkiváltó 
okok tízes listáján első helyen 
a figyelmetlen autós által kinyi-
tott ajtó áll. 

Ha van is, nem merik használni

Az elméleti oktatás az osz-
tályfőnöki órák keretében zajlik. 
„Ezen az alapokat vesszük át, 
hogy mit követelnek egy kerék-
párostól, miként kell kinéznie 
neki és bringájának a forgalom-
ban, milyen fények, fényvissza-
verő eszközök kellenek. Aztán 
a kerékpárosokat érintő táblá-
kat, jogszabályokat ismertetjük, 
hogy mikor és hogyan mehetnek 
ki az útra, illetve olyan közleke-
dési helyzeteket is bemutatunk, 
mint a jobbkézszabály alkalma-
zása, az útkereszteződésben, 
körforgalomban való viselke-
dés. Végül pár balesettípusra is 
kitérünk” – ezt már Kakasy Bo-
tond meséli, aki a három oktató 
egyike. Ő úgy látja, elég nagy az 
érdeklődés a diákok részéről, 
annak ellenére, hogy kevesen 
választják napi szinten közle-
kedési eszközül a bringát. „Mi-
vel még csak az elején járunk, 
nincs pontos statisztika, de az 
eddig kitöltött kérdőívek alapján 
elmondható, hogy nem jellemző 

a kerékpárhasználat, egyrészt 
mert sok a bentlakó és az ingá-
zó, másrészt mert a városiak fe-
le vagy unja egyedül biciklizni, 
vagy veszélyesnek tartja. Utób-
biak válaszából kitűnt, hogy ha 
lennének körülmények, előven-
nék a bicajt.” A gyakorlati okta-
tás tavasszal lesz, a tornaórák 
alatt. „Ez nem azt jelenti, hogy 
biciklizni tanítjuk meg őket” – 
hangsúlyozzák az oktatók, akik 
a helyes indulást, megállást, jel-
zést, vészfékezést, az akadá-
lyok kikerülését, az egyensúly 
megtartását fogják megmutat-
ni a diákoknak. Látványosnak 
ígérkező ügyességi próbákkal 
is készülnek. Végül egy kiala-
kított pályán tesztelik a fiatalok 
tudását, de hogy a diákok komo-

lyabban vegyék az egészet, jelen 
lesz a helyi rendőrség is. A si-
keresen vizsgázóknak az aján-
dékpóló mellé egy fényképes 
elismervény is jár majd.

Van még mit tanulni 

A Gimi egyik kilencedik osz-
tályának tartott elméleti órá-
ra tegnap magam is beültem. 
Simon Szilárd először jelenlé-
ti íveket osztott szét, majd ki-
vetítve bemutatta a kerékpár, 
illetve a kerékpáros kötelező és 
ajánlott felszereléseit, a két ke-
réken közlekedés feltételeit és 
a KRESZ-táblákat. Az óra vé-
gén feladatot kaptak a diákok: a 
kiosztott jelzéseket a megfele-
lő kategóriákhoz kellett társíta-
niuk. A következő alkalommal 
a szabályokkal, közlekedési 
helyzetekkel fognak ismerked-

ni. Egy gyors helyzetfelmérés 
szerint a huszonhárom diák 
majd’ mindenikének van ke-
rékpárja, használni azonban 
csak fele szokta rendszere-
sen, közútra pedig csupán há-
rom fiú merészkedik. Egyikük 
– friss személyiigazolvány-tu-
lajdonosként – első alkalommal 
meg is járta, hogy igazoltatták, 
„de mindent rendben találtak, 
csak a magyaróráról elkéstem”. 
Amúgy iskolába azért nem jár 
biciklivel, mert öt percnyire la-
kik. Egy másik fiúnál épp en-
nek fordítottja a probléma: „Elég 
messze lakom, és nem is hosz-
szú távra való a bringám. Szí-
vesen jönnék azzal iskolába, 
de most az idő sem olyan. Né-
ha a városba eljárok, de azt ta-

pasztalom, hogy az autósok 
nem igazán figyelnek ránk, na-
gyon hajtanak. Ráadásul ah-
hoz, hogy tudjak közlekedni, 
ismernem kellene a szabályo-
kat.” A harmadik srác figyelme-
sen ülte végig az órát, látszott 
rajta, hogy nagyjából tisztá-
ban van a szabályokkal. „Ami-
kor utazunk, mindig kérdezem 
a szüleimtől, hogy melyik jel 
mit jelent. Igyekszem is betar-
tani a szabályokat, bár most rá-
jöttem, hogy a kerékpárom nem 
éppen úgy van felszerelve, aho-
gyan kellene, nincs első lám-
pája, se macskaszeme.” Ő elég 
gyakran szokott a városban 
bringázni, nem fél kimenni az 
útra, „de oda kell figyelni, mert 
megesik, hogy nem figyelnek az 
autósok, bár nem olyan durvák, 
mint hittem”.

KOSZTOLÁNYI KATA

Közlekedésbiztonságra és kerékpáros életmódra nevelnek

Bringázz az iskolába!

Elméleti órák a kilencedikeseknek: a helyes kerékpáros közlekedést tanítják

Helyes, biztonságos 

és magabiztos kerék-

páros közlekedésre 

irányuló oktatás indult 

a négy udvarhelyi el-

méleti középiskola ki-

lencedikes évfolyamai-

nak. A kezdeményezés 

a 2015-ben életre 

hívott Élhető Udvar-

hely mozgalom „mel-

lékvágánya”, melybe 

a Székelyudvarhelyi 

Közösségi Alapítvány 

(SZKA) bevonta az 

EKE, a Szekler Teker 

és a Feel Good egye-

sületeket. Az Aktív 

Udvarhely nevű mun-

kacsoport tagjai rész-

feladatokat osztottak 

ki maguk között.
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Már elmúltak tizennégy évesek, elkezdtek egy 
távolabbi iskolába járni, ahova akár bringával 
is mehetnek, de senki nem tanította meg 
nekik a közúti szabályokat, pedig ugyanolyan 
egyenrangú közlekedők, mint az autósok.




