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AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK MÁJUS 21-ÉIG KELL KIALAKÍTANIUK A LEKÖTŐHELYEKET, ELLENKEZŐ ESETBEN JÖN A BÍRSÁG

Tárolókkal ösztönöznék a kerékpáros közlekedést
Úgy tűnik, nyitott kapukat dönget 
több erdélyi és partiumi városban is 
az a törvény, ami arra kötelezné az 
önkormányzatokat, hogy a közin-
tézmények környékén kerékpártá-
rolókat alakítsanak ki.  A biciklisek 
szerint az sem mindegy, milyenek 
lesznek ezek a standok.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

Törvény kötelezi mostantól a romániai 
önkormányzatokat, hogy kerékpártá-
rolókat alakítsanak ki a közintézmé-

nyek környékén – a vonatkozó 2020/250-
es számú jogszabály már meg is jelent a 
Hivatalos Közlönyben. Ennek értelmében 
biciklilekötésre alkalmas helyeket kell ki-
alakítani az állami iskolák és óvodák, a 
piacok, vásárok, buszpályaudvarok és vas-
útállomások, illetve a műemlék épületek 
környékén. Ezeknek minimum tíz férőhe-
lyeseknek kell lenniük, és úgy kell kiala-
kítani őket, hogy a lopásgátló rendszerek 
elhelyezését is lehetővé tegyék.

A törvény ugyan már hatályos, de a 
kormánynak lehetőséget biztosít arra, 
hogy 2021. január 12-éig kidolgozza a 
konkrét alkalmazási módszertant, a he-
lyi hatóságoknak pedig 2021. május 21-éig 
kell kialakítaniuk a kerékpártárolókat. 
Amennyiben addig nem lépnek, az ön-
kormányzatokra 2000 és 4000 lej közötti 
bírság róható majd ki.

Még többet is terveznek
Nagyváradon
„Ugyan a törvény is kötelezi erre, de a 
nagyváradi önkormányzat amúgy is ke-
rékpárosbarát, így újabb bicikliutakat és 
tárolókat egyaránt tervez a közeljövőben” 
– jelentette ki a Krónika megkeresésére 
Zatykó Gyula, a nagyváradi polgármes-
ter, Florin Birta tanácsadója. Mint rész-
letezte, a parkolóházak, mélygarázsok 
építése nyomán azt tervezik, hogy felszá-
molják a belvárosi parkolóhelyeket, azok 
helyén pedig sok helyen kerékpárutakat 
alakítanak ki. Tárolóhelyeket is tervez-
nek ezzel párhuzamosan, például a je-
lenleg felújítás alatt álló városháza kör-

nyékén vagy más közintézményeknél. És 
nemcsak ott, hanem a belvárosi övezet-
ben annál több helyen is, mint amennyi-
re a törvény hatálya kiterjed. „Hiszen ha 
a turisták kerékpárral járják be a várost, 
majd sétálni akarnak, vagy be akarnak 
ülni valahová egy kávéra, akkor addig a 
biciklit le kell tenni valahova” – mutatott 
rá Zatykó Gyula. Kitért arra is, hogy már 
elkezdődött a közös gondolkodás a főépí-
tésszel arról, hogy a történelmi belváros-
ban „csinosabb” tárolókat helyezzenek 
ki, amelyek illeszkednek a szecessziós 
környezetbe. Felmerült például, hogy le-
hetnének kovácsolt vasból.

Kolozsváron a tárolók mellé
parkolási díj is jöhet
Kolozsváron is folyamatosan próbálnak a 
kerékpárral közlekedők kedvében járni, és 
arra biztatják a lakosokat, hogy személy-
gépkocsi helyett használjanak alternatív 
mobilitási eszközöket, például üljenek bi-
ciklire – húzta alá megkeresésünkre Oláh 
Emese alpolgármester. Emlékeztetett, füg-
getlenül  a most hatályba lépett törvény-
től, november elején például ötven férő-
helyes bicikliparkoló konténereket adtak 
át a Tóköz negyedben, hiszen tudatában 

vannak annak is, hogy biciklis infrastruk-
túra hiányában kevesebben választanák 
ezt az eszközt. „A biciklihálózat folyama-
tos bővítése mellett a kerékpárok bizton-
ságos tárolását is lehetővé szeretnénk ten-
ni” – mondta az elöljáró. Lapunk kérdésre 
jelezte, minden negyedben terveznek 
hasonlókat, például a felszámolt bádog-
garázsok helyén is hasonló vagy szabad 
ég alatti tárolókat, illetve zöldövezeteket 
alakítanának ki.

Az új törvény kapcsán az alpolgármes-
ter ugyanakkor megjegyezte, még nagyon 
friss a szabályozás, akkor fognak többet 
tudni, amikor megjelenik az alkalmazási 
módszertan. Arról egyelőre nincs kimu-
tatásuk, hogy hány kerékpár tárolására 
alkalmas hely van a városban, de készül. 
Az illetékesek pedig azt is megnézik, hová 
kell tenni ezeket a standokat, hogyan le-
het kihelyezni, „mert ahol nincs megfe-
lelő közterület, ott nehezebb lesz”. Azt 
viszont máris lehet tudni, hogy például az 
iskolák esetében többnyire az udvarokon 
lesz stand.

Érdekes aspektus viszont, hogy bár a 
kincses város önkormányzata bicikliba-
rátnak nevezi magát, a 2021-es évi költ-
ségvetésben azt tervezik, hogy a kerékpá-

rosoknak is parkolási díjat kell fi zetniük. 
A parkolóhelyek használatáért 52 lejes 
éves bérletet terveznek bevezetni.

Sepsiszentgyörgyön is megvan
a törekvés
„Nincsenek konkrét statisztikáink, de a 
kerékpárosok azt tapasztalják, hogy az 
utóbbi időben megnövekedett a kerék-
párlekötők száma” – jelentette ki lapunk 
érdeklődésére Kiss Bence, a Fitness Tribe 
Egyesület alelnöke. Hangsúlyozta, ösztön-
zi a kerékpár használatát, ha a bringákat 
biztonságos körülmények között hagyhat-
ják a tulajdonosok.

Arra is kitért, nem mindegy, hogy mi-
lyen lekötőket szerelnek fel a közterüle-
tekre, a kerékpártartók már nem felelnek 
meg a célnak. „Egyre több a tárcsafékes 
bicikli, amelyeknél a féktárcsa a kerék kö-
zepén van, és a tartó görbülete ezt köny-
nyen tönkreteheti. Ugyanakkor sokkal 
jobb megoldás, ha a vázat lehet lekötni, 
mint a kereket, hiszen sok kerékpárnak 
van gyors nyitós kereke, ami két mozdu-
lattal kivehető, így megtörténhet, hogy ott 
marad a kerék a lekötőben, a bringát pe-
dig elviszik” – fogalmazta meg Kiss Bence.

Rámutatott, a bevásárlóközpontokban 
már megjelentek az olyan korszerű lekö-
tők, amelyek tulajdonképpen derékma-
gasságban kialakított fémrudak gumíro-
zott résszel, hogy ne üssék le a festéket 
a kerékpárról. „Természetesen azt sze-
retnénk, ha a következőkben minél több 
kerékpárlekötő legyen, a bicikliutak szá-
mának és hosszának a növekedésével pár-
huzamosan” – szögezte le Kiss Bence, aki 
szerint a lakónegyedekben, a kertvárosok-
ban is nagyon fontos, hogy biztonságosan 
letehessék a tulajdonosok a bicikliket, 
hiszen a tapasztalat szerint még a lezárt 
lépcsőházakból is lopnak el bicikliket. 
Ezekre a helyzetekre megoldást jelent, ha 
a háztömbök mellett zárt tárolókat alakí-
tanak ki.

Véleményes szerint a kerékpáros forga-
lom akkor tud valóban jól működni, ha 
a városok környékén levő falvakban, a 
kertvárosokban lakóknak is lehetővé te-
szik, hogy biztonságosan közlekedjenek a 
kerékpárral, és azt minél több helyszínen 
leköthessék.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A két héttel ezelőtt foganatosított vesz-
tegzár 14 napos meghosszabbítását 

javasolják a hatóságok Zilahon, Szilágy-
csehben és Zsibóban – jelentette be tegnap 
Virgil Ţurcaş, Szilágy megye prefektusa. A 
kormány területi képviselője rámutatott: 
november 1-jén Szilágy megye lépte át el-
sőnek az 5 ezrelékes incidenciát 14 napra 
vetítve, ma már nyolc megye előzi meg eb-
ben a tekintetben a Szilágyságot. A megye 
33 településén (köztük valamennyi város-
ban) a fertőzöttségi arány meghaladja a 3 
ezreléket, 15 helységben az 1,5 ezreléket, 
és tíz közigazgatási egységben eme érték 
alatt van az új fertőzöttek aránya az elmúlt 
14 napra vetítve. A prefektus közölte, a jár-
ványügyi helyzet újraértékelését követően 
arra a következtetésre jutottak, hogy a há-
rom város karanténját további 14 nappal 
meg kell hosszabbítani. „Az intézkedések 
egyáltalán nem népszerűek, de minden 

kockázattal együtt meg kell hozni őket, 
még akkor is, ha választási kampányban 
vagyunk” – szögezte le Virgil Ţurcaş. A jár-
vány kezdete óta Szilágy megyében 4813 
koronavírus-fertőzéses esetet regisztráltak, 
jelenleg 5,14 ezrelékes összesített incidenci-
át jegyeznek az elmúlt 14 napra, a helyzet 
a karantén bevezetése óta javulni kezdett.

Közben mától Szatmárnémeti és Besz-
terce is vesztegzár alatt áll. Durvul a jár-
ványhelyzet Temes megyében is: mivel 
egyre több, koronavírussal fertőzött páci-
ens veszíti életét Temesváron, a Victor Ba-
beș-kórház halottasházában nem tudnak 
mindenkit elhelyezni, így az egészségügyi 
hatóságok kénytelenek voltak kényszer-
megoldást keresni. Az Opinia Timișoarei 
helyi hírportál tudósítása szerint a Victor 
Babeș- és a CFR-kórház szerződést kötött 
egy temetkezési vállalattal egy hűtőkami-
on bérlésére, ezt pedig a CFR-stadion te-
rületén helyezték el. A Babeș-kórházban 
most olyan napok is vannak, amikor 8–10, 

koronavírussal fertőzött beteg hal meg. 
Az egészségügyi intézmény halottasházát 
kettéosztották a koronavírusos és a nem 
fertőzött halottak között, külön protokollt 
követnek, ami tovább csökkenti a hulla-
ház befogadóképességét. A helyi hírportál 

úgy tudja, hogy a Covid–19-ben elhunytak 
hozzátartozóit a stadionban elhelyezett hű-
tőkamionhoz hívják azonosításra. Közben 
Temesváron 8,30-ra nőtt az ezer lakosra 
jutó koronavírus-fertőzöttek száma az egy 
nappal korábbi 8,23 ezrelékről.

Karanténban marad Szilágycseh, Zsibó és Zilah

Őstermelők tüntettek a piacok újranyitásáért

 Több tucat, az ország különböző részéből érkezett őstermelő gyűlt össze tegnap 
a kormánypalota előtt a piaccsarnokok bezárása ellen tüntetve. „Nyissátok ki a 
piacokat!”, „A szupermarketek nyernek, a gazdák megfagynak!” – skandálták többek 
között a Victoria téren összegyűlt gazdák és mezőgazdaságban dolgozók, akik szerint 
a kormány tönkreteszi a hazai mezőgazdaságot azáltal, hogy elrendelte a vásárcsar-
nokok bezárását. A tiltakozó akciót több agrárszervezet kezdeményezte, a tüntetés 
ideje alatt a kormány tagjai fogadták ezek képviselőit. A gazdák a vásárcsarnokok 
bezárását előíró kormányrendelet felülvizsgálatot kérik, valamint azt, hogy a kor-
mány dolgozzon ki egy stratégiát, hogy a piacok, helyi vásárok a járványhelyzetnek 
megfelelő, biztonságos körülmények között működhessenek. Adrian Oros mezőgaz-
dasági miniszter kedden úgy nyilatkozott, hogy csupán a bezárt hazai piacok 5,25 
százalékán maradt lakat, összesen 514 piacból 27-en.

Több korszerű kerékpárlekötőre van szükségük a biciklivel közlekedőknek




