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ROMÁNIA A ROSSZ ÚTHÁLÓZAT MIATT UNIÓS LISTAVEZETŐ A KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS BALESETEK TERÉN

Nincs helye a közlekedési kultúrának

Útkeresés. A kerékpárosok és a gyalogosok fokozott veszélynek vannak kitéve Romániában

Amíg a gépkocsik, a kerékpáro-
sok és a gyalogosok alig férnek 
el egymás mellett, nehéz elvár-
ni az odafi gyelést, a türelmet, a 
megértést, a toleranciát – vélik 
egybehangzóan a Krónika által 
megszólaltatott érintettek. Így 
nem csoda, hogy Románia az 
Európai Unió legveszélyesebb 
országa a biciklisek és gyalogo-
sok számára.

 » BÍRÓ BLANKA

K erékpárosok és gépkocsiveze-
tők egybehangzóan állítják, 
hogy Románia az infrastruk-

túra hiánya miatt az Európai Unió 
legveszélyesebb országa a biciklisek, 
de a gyalogosok számára is, hiszen 
miközben a járművek száma meg-
sokszorozódott, a közúti infrastruk-
túra alig korszerűbb, mint 1940-ben. 
A közlekedési kultúra is sok kívánni 
valót hagy maga után, de amíg a gép-
kocsik, a kerékpárosok és a gyalogo-
sok alig férnek el egymás mellett, ne-
héz elvárni a türelmet, a megértést, 
a toleranciát – vélik a lapunk által 
megszólaltatott érintettek. Benkő 
Erika parlamenti képviselő az őszi 
ülésszakban nyújtja be a a kerékpá-
rosok által javasolt módosító javasla-
tokat, melyektől azt remélik, hoznak 
valamennyi javulást.

Amint arról beszámoltunk, az 
Eurostat minap közzétett adatai sze-
rint Románia az EU legveszélyesebb 
országa a kerékpárosok számára: 
2017-ben egymillió lakosra számol-
va tíz biciklis veszítette életét a köz-
utakon, vagyis 191 kerékpáros halt 
meg. A statisztikai intézet szerint az 
uniós átlag egymillió lakosra vetítve 
3,9 halott. Az ellenkező póluson Lu-
xemburg és Ciprus található, ahol 
egyetlen kerékpáros sem halt meg 
balesetben. A romániai gyalogosok 
sincsenek jobb helyzetben: 37 halá-
leset történt egymillió lakosra vetít-
ve a vizsgált időszakban, vagyis 733 
gyalogos vesztette életét.

Hosszú évek sara
Az általános romániai közlekedési 
infrastruktúra, és az ezzel szorosan 
összefüggő közlekedési kultúra áll 
a szomorú statisztikák hátterében 
– véli Kiss Bence. A kerékpározás-
ra ösztönző Cycle to work (Bringázz 
munkába) sepsiszentgyörgyi moz-
galom szervezője lapunknak kifej-
tette, ebben is visszaköszön az egész 
ország szervezetlensége – ezt a hiá-
nyosságot nem lehet egy kormány-
ra, egy pártra hárítani, ez „hosszú 
évek sara”. „Amikor Romániában 
harminc év alatt alig építettek autó-
pályákat, nehezen elvárható, hogy 
bicikliutakat építsenek. Közben Eu-
rópában egyre bővül az Eurovelo, az 
egész kontinenst ellátó és behálózó 
kerékpárút-hálózat” – szögezte le 
Kiss Bence. Rámutatott, a logika azt 
diktálná, hogy az épülő utak mellett 
rögtön kerékpárutakat is kialakítsa-
nak, hiszen ez nem túl nagy befek-
tetés, minimális alappal, kevés asz-

falttal elkészül, és sokáig üzemel, 
de ezt a jogszabályok sem teszik 
lehetővé. A bicikliút és a biciklisáv 
közötti különbség egyértelmű: Ro-
mániában gyakori, hogy a járdára 
ráfestenek, és kinevezik biciklisáv-
nak, ám nem minden esetben ez a 
legjobb megoldás. A kerékpárost 
minden más közlekedési résztve-
vőtől fi zikailag elkülönítő bicikliút 
nagyjából csak Bukarestben van, és 
ott is kevés.

Kiss Bence a közlekedési kultúrá-
ra is kitért, előrebocsátva: vannak jó 
gépkocsivezetők és rossz kerékpá-
rosok, és ez fordítva is igaz. „Nehéz 
egy kerékpárosnak nem szemtelenül 
közlekedni, ha folyamatosan leszo-
rítják” – állapította meg Kiss Bence. 
Tapasztalatai szerint Székelyföldön, 
valamint a magyarok lakta térségek-
ben valamivel jobban fi gyelnek az 
autósok a kerékpárosokra, legalább 
nem dudálják le folyamatosan, mint 
az ország többi részében. Kevesen 
tartják be ugyanakkor a „tisztes-
séges kerékpáros-előzést”, vagyis, 
hogy legalább másfél métert hagyja-
nak a biciklisnek, miközben például 
a skandináv országokban az a sza-
bály, hogy a kerékpáros mögött le-
lassítanak, és amint lehet, előzéskor 
átmennek a szemközti sávra.

A sepsiszentgyörgyi kerékpá-
rosok több jogszabály-módosí-
tó javaslatot is megfogalmaztak. 
Többek között azt, hogy nyugati 
mintára a biciklisek egyirányú ut-
cában a forgalommal szembe is 
közlekedhessenek, azzal a megkö-
téssel, hogy a helyi önkormányzat 
ezt bizonyos utcákban megtilthat-
ja, ha nem tartja kivitelezhetőnek. 
Ha nem is köteleznék, de legalább 
teremtsék meg a lehetőségét, hogy 
az új utak mellé bicikliutakat épít-
senek; ugyanakkor a közlekedési 
szabályzatban is pontosan körül 
kellene írni a kerékpárosok jogait 
és kötelezettségeit. „Nem szeret-
nénk, hogy csak jogaink legyenek, 
hiszen például a mobiltelefon hasz-
nálata kerékpározás közben ugyan-
olyan veszélyes, mint gépkocsive-
zetés közben” – mutatott rá Kiss 
Bence. A sepsiszentgyörgyi moz-
galom szervezője ugyanakkor nem 
túl bizakodó a tekintetben, hogy 
változhatnak a törvények, hiszen 
mint mondta: „a jogszabályalkotás 
általában autófüggők kezében van, 
Bukarest egy autós város”.

Nincs hely közlekedni
Nem csökken a balesetek száma, 
amíg nem épül ki a megfelelő inf-
rastruktúra – véli Dobra Csaba, egy 
sepsiszentgyörgyi gépkocsivezetői 
iskola tulajdonosa és oktatója. Sze-
rinte a hatékony balesetmegelőzés 
csak akkor történhetne meg, ha a 
közlekedés valamennyi szereplőjé-
nek meglenne a maga helye. „A gép-
kocsik az utakon, a kerékpárosok a 
sávjukon, a gyalogosok a járdán, a 
tehenek a legelőn. Jelenleg azonban 
mindenki kénytelen ott közlekedni, 
ahol tud, ahol hely van, hiszen mi-
közben a gépkocsik száma megsok-
szorozódott, alig van több út, mint 
1940-ben” – mondta a gépjárműve-
zető-oktató. Rámutatott, nincs elég 
parkoló, a gépkocsik felparkolnak 
a járdákra, ezért a gyalogosok kény-
telenek lemenni az úttestre; nin-
csenek bicikliutak, a kerékpárosok 
kénytelenek a motorzúgás alapján 
megítélni, jön-e autó a hátuk mö-
gött, és folyamatosan fennáll a ve-
szélye, hogy miközben kikerülnek 
egy gödröt, a gépkocsi kerekei alá 
sodródnak. Ilyen körülmények kö-
zött nehezen alakul ki a közlekedési 
kultúra, a tolerancia, az egymásra 
fi gyelés, ami a nyugat-európai orszá-
gokban alapvető hozzáállás – szö-
gezte le Dobra Csaba.

Kerékpárosok ötletei alapján 
módosítanák a KRESZ-t
A kerékpárosok megkeresték Benkő 
Erika sepsiszentgyörgyi RMDSZ-es 
képviselőt, aki vállalta, hogy felka-
rolja ügyüket, és benyújtja a par-
lament elé módosító javaslataikat. 
A politikus lapunknak elmondta, 
egyeztetett szakértőkkel, a közleke-
dési bizottság tagjaival, és az őszi 
ülésszak elején a közúti rendelkezé-
sek egységes szabályozását (KRESZ) 
módosító indítványként terjeszti elő 
a kerékpárosok javaslatait. Benkő 
Erika abban bízik, hogy a többi 
politikai párt is támogatni fogja az 
indítványt, és a „józan ész győz” 
ebben a kérdésben, hiszen a környe-
zettudatosság és a környezetvéde-
lem szempontjából is fontos, hogy 
biztonságosabb legyen a kerékpáros 
közlekedés, és minél többen válasz-
szák ezt. Az Eurostat statisztikai 
adataival kapcsolatban kikértük a 
Kovászna megyei rendőrség vélemé-
nyét is: a következő napokra ígértek 
beszámolót a témával kapcsolatban.
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 » RÖVIDEN

Emberkereskedelemmel 
gyanúsított bűnbandát fogtak
Emberkereskedelemmel, szerve-
zett bűnbanda megalakításával, 
prostitúcióra való kényszerítés-
sel gyanúsított személyeket hall-
gattak ki csütörtökön Temesvá-
ron, miután a Szervezett Bűnözés 
és Terrorizmus Elleni Ügyészség 
(DIICOT) megyei ügyosztálya 
kilenc címen végzett házkutatást 
a bánsági városban. Az Agerpres 
hírügynökség értesülései szerint 
a DIICOT ügyészei emberkereske-
delemre szakosodott szervezett 
bűnbanda felszámolásán dol-
goznak, amely fi atal lányokat, 
köztük kiskorúakat is prostitú-
cióra kényszerített. A bűnbanda 
több mint egy éve működött, a 
nyomozók több hónapja kísérték 
fi gyelemmel a tevékenységüket. 
A prostitúcióra kényszerített 
lányokért a „kliensek” 50 euró 
körüli összeget fi zettek a futta-
tóknak. A házkutatások nyomán 
őrizetbe vették a bűnbanda 
vezérét, aki ellen néhány évvel 
korábban már zajlott kivizsgálás 
hasonló okok miatt.

„Gatyába rázza” beosztottjait 
a fogyasztóvédelem új vezetője
Magatartási és öltözködési rendet 
írt elő az ellenőrzésbe induló fel-
ügyelőknek Horia Miron Constan-
tinescu, az Országos Fogyasztóvé-
delmi Hatóság (ANPC) elnöke. Az 
augusztus 20-ai rendelete szerint 
kötelező a tiszta, hivatali öltözék, 
amely méltóságot és tiszteletet mu-
tat az intézmény és az állampolgár 
iránt; ugyanakkor előírás a tiszte-
lettudó viselkedés. „A férfi aknak 
kötelező módon hosszú ujjú, egy-
szerű, klasszikus, fehér, kék, bézs 
vagy fekete inget kell viselniük, 
egyenes nadrággal, vágások, cip-
zárak, nyomatok nélkül. A lábbeli 
egyszerű cipő lehet, a sportstílus 
(teniszcipő, kosárcipő, melegítőci-
pő) és a szandál nem tartozik ide. 
Az őszi/téli ruházat klasszikus, 
nem tartalmazhat extravagáns 
kiegészítőket. A férfi ak számára a 
jegygyűrűn kívül tilos kiegészítők, 
ékszerek viselése. Az arcnak és 
hajnak gondozottnak kell lennie, 
tilos az átlagosnál hosszabb haj és 
szakáll viselete” – sorolja a rende-
let. A hölgyek vágások és cipzár 
nélküli, klasszikus ruhát, vagy 
kétrészes kosztümöt hordhatnak, 
szoknyával és nadrággal (szoknya-
hossz közvetlenül a térd felett), 
inggel, dekoltázs nélküli blúzzal. 
Tiltott a testhez tapadó, szűk ruhák 
viselete, a fl itterek és bizsuk hasz-
nálata. Tilos túlzott, extravagáns, 
fi gyelemfelkeltő ékszereket viselni. 
Tilos a hivalkodó smink.
Az elnök felsorolja azokat a 
ruházati elemeket is, amelyek 
kifejezetten „elfogadhatatlanok”. 
Ezek közé tartozik a rövid-, vágott- 
vagy harisnyanadrág, a szandál, a 
strandpapucs, kalap vagy sapka, 
kigombolt vagy a nadrágból kilógó 
ing, testhezálló ruha, reklámpó-
ló, vagy más vulgáris, szexista, 
obszcén szavakkal, szlogenekkel 
vagy képekkel díszített ruházat, 
beleértve a groteszk lényeket is. A 
rendeletet végrehajtásának határ-
ideje hét nap, és az ANPC minden 
felügyelőjének alá kell írnia a 
rendelet nyomtatott változatát.




