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Kerékpártúrák Romániában 
és Székelyföldön

A turisztikai szolgáltatások egyik 
legnépszerűbb eleme a kerékpá-
rozás, a tudatos és környezetbarát 
szabadidős tevékenység mindin-
kább teret hódít. Ma már konkrétan 
rákereshetünk azokra a turisztikai 
célpontokra, ahol lehetőség van tu-
ristacsapatok, családok számára az 
ilyen jellegű kikapcsolódásra, ter-
mészetközeli barangolásra. Az okos-
eszközök és internetes interaktív tér-
képek által biztosított lehetőségekkel 
egy család vagy baráti közösség ap-
rólékosan megtervezheti nyári sza-
badiős tevékenységét vagy akár egy 
hétvégi kirándulást is. A kerékpáro-
zás szerelmesei pedig hasonlóan sa-
játos útvonalat tervezhetnek, annak 
megfelelően, hogy egy turisztikai 
célpontra mennyi időt szánnak, illet-
ve milyen fi zikai kondícióval és mi-
lyen típusú biciklivel rendelkeznek. 

Ma már nemcsak a külföldi, nyu-
gat-európai turisták számára vonzó 
mindinkább a kerékpáros kirán-
dulás, túrázás, hanem a hazaiak 
számára is. A tendenciák szerint 
mindinkább erősödik az országon 
belüli turisztikai szolgáltatások és 
ezen belül a kerékpározás iránti 
érdeklődés. Főként a természetba-
rát és környezettudatos szabadidős 
tevékenységek hódítanak teret, 
amelyek minőségi, biztonságos és 
ellenőrizhető (főként internetes ke-
resőkön keresztül) szolgáltatásokat 
nyújtanak. Számottevő a több nyel-
ven elérhető kínálat és nem utolsó 
sorban a természetes kulináris él-
ményekkel, biotermékekkel össze-
kapcsolt élménytúrák. 

Három típusú biciklis útvona-
lat különböztethetünk meg: terep- 
vagy hegyi biciklizés, a sima, egye-
nes úton (lapos területen) történő 
kerékpározást, amely könnyebb 
útvonalat jelent és a belvárosi (azaz 
aszfalton) biciklizést. 

Az egyik legnépszerűbb nemzet-
közi internetes oldal, a bikemap.net 
a lehető legtöbb biciklis útvonalat 
térképezi fel. Nagyszerű és egyszerű 
kezelési felülete van, amely alapján 
akár sajátos útvonalat is meg lehet 
tervezni, annak függvényében hogy 
hová szeretnénk tekerni. Összesen 
7,4 millió (!) útvonalból lehet válasz-
tani. Kambodzsától akár Olaszor-
szágig is ki lehet választani azokat 
a kerékpáros útvonalakat, amelyek 
éppen a leginkább megragadják a 
„kereső” tekintetét. Mindemellett 
olyan egyszerű információkat is 
tartalmaz az egyes országokra rá-
keresve, hogy mennyire barátságos 
a környezet, az útviszonyok, azaz 
az infrastruktúra a kerékpározásra 
vonatkozóan. Három fontos ténye-
ző van kiemelve: elsőként javasolja 
azt, hogy nagyon alaposan, körülte-
kintően kell megtervezni a biciklitú-
rát, mivel a főutakon levő forgalom 
inkább alkalmatlan a biciklisekre 
nézve, illetve az, hogy Románia ke-
vés biciklisávval rendelkezik. Má-
sodsorban kiemeli, hogy országos 
szinten nulla alkoholtolerancia jog-
szabály van érvényben, a harmadik 
tipp a kóborkutyákra vonatkozik, 
amelyekre ugyancsak országosan 
oda kell fi gyelni.

Továbbá az oldal három orszá-
gosan kedvelt turisztikai kerék-
páros célpontot, útvonalat emeli 
ki. Egyik sem székelyföldi. Az első 
kiemelt célpont a 196 km hosszú fe-
kete-tengeri partszakasz, a második 
a Brassó megyei, törcsvári kastély 
(Drakula-kastély) környékén levő 
útvonal és a harmadik a bukovinai 
kolostorok környékén található tu-
risztikai látványosság. 

Az oldal 136 622 feltérképezett bi-
ciklis útvonalat jegyez, amely közel 
11 millió 260 ezer km-t jelent Romá-
niára vonatkozóan. Ha csak az asz-
faltozott úti biciklis lehetőségekre 
vagyunk kíváncsiak, az oldal azt is 
betölti számunkra. Ennek alapján 
26 124 pályát találunk. Továbbgör-
getve választhatunk a népszerűség, 
a pálya nehézségi fokozatának és a 
bicikli típusának megfelelően, an-
nak érdekében, hogy a számunkra 
legkedvezőbb útvonalat megtalál-
juk. Mindeközben, jobboldalt pedig 
egy interaktív térképen mutatja, 
konkrétan az összes (megtalálható) 
információt, amely a beállított fi lte-
reken és keresőn keresztül elérhető 
az adott kerékpárútvonalra, pályára 
vonatkozóan. Hargita megyére ráke-
resve az első öt találat alapján 1 (egy) 
vagy 2 (kettő) km hosszú lapos/asz-
faltozott útvonalat ad ki. 

Az első a Karacsi, a csíkszent-
györgyi kerékpársáv, a második 
és a harmadik a csíkszeredai, bel-
városi részre vonatkozik, míg a 
negyedik a szentegyházi 2 km-es 
aszfaltozott biciklisávra. Székely-
udvarhely és környékére is ráke-
resve 4 és 5 km-es aszfaltozott bi-
ciklisávok mutatkoznak. Csak az 
első négy legnépszerűbb találat 
alapján, belvárosi, aszfaltozott ke-
rékpározási lehetőségek mutatják a 
bringázási lehetőségeket. 

Mindemellett megtervezhető egy 
sajátos útvonal is, amely az autós 
közlekedési lehetőségekhez hason-
lóan mutatja, hogy hozzávetőlege-
sen mennyi időbe telik, milyen a 
terep és milyen útvonalon lehet ke-
rékpározni. Az alapbeállítások alap-
ján Marosvásárhelytől Székelyud-

varhelyig 5 óra és 45 perc idősávot 
mutat változó terepviszonyokkal, 
85, 2 km-es hosszúsággal számolva. 

Rákeresve a székelyföldi hegy-
vidéki biciklizési lehetőségekre, a 
pályák tekintetében több is meg-
jelenik. A legnépszerűbb a Ko-
vászna megyei Bálványosvár mel-

letti terep, amely 12 km hosszú. A 
második a 6 km hosszú, szovátai 
Medve-tó körüli út, illetve Szé-
kelyudvarhely mellett a 12 km-es 
Budvár-kerékpársávot jelöli meg, 
míg Csíkszereda környékén a 18 ki-
lométeres, Csíkpálfalván található 
tereppályát. 

Az említett oldalon megjelenő le-
hetőségek „táptalaját” az alkalma-
zók által feltöltött kerékpározásra 
vonatkozó pályák, sávok, útvonalak 
mennyisége, minősége és értékelése 

alapozza meg. Minél többen hasz-
nálják a kerékpárutat az oldal által 
megadott applikáció alkalmazásá-
val, annál népszerűbbé válik, annál 
inkább elérhetővé és talán vonzób-
bá válhat azon biciklisek számára 
is, akik eddig nem kerékpároztak 
még Székelyföldön. 

Székelyföldi lehetőségek 

Székelyföld turisztikai szempontból 
is aranybánya, ebbe pedig beletar-
tozik a terep-kerékpározás is. Lehet, 
hogy az internetes népszerűsítés 
terén még sok a tennivaló, de ter-
mészeti adottságok, a szándék és az 

arra való tendenciák mindinkább 
turisztikai-gazdasági lehetőségeket 
mutatnak. Az autópálya várat ma-
gára még, de hátha sikerül nemzet-
közi minőségű, zöldebb, kerékpáro-
zásra alkalmas pályákat kialakítani 
Székelyföldön, amelyek nagymér-
tékben lendítenének a turisztikai 
forgalom, kereskedelem helyzetén.  
Az utóbbi években több zöldmozga-
lom is kibontakozott, amelyek nem-
csak a környezetünk tisztaságának, 
műanyag mentességét szorgalmaz-

zák, hanem olyan turisztikai szol-
gáltatások kialakítását is, amelyek 
tudatos, zöldebb környezetbarát 
életmódot jelentenek. 

A Hargita megyei Hegyi- és bar-
langmentő szolgálat oldalán külön 
kis leírás található a hegyi bicikli-
útvonalakra vonatkozóan. Konkré-

tan egy 300 km-es útvonalat jelöl 
meg, amely a „a hegyi kerékpározás 
szerelmeseinek nyújt biztonságos 
körülmények között felejthetet-
len élményeket” Udvarhely-Gyer-
gyó-Maroshévíz zónákban. 

Az oldalon megtalálható infor-
mációk alapján nyolc hegyi kerék-
pározásra alkalmas útvonalat lehet 
megcélozni:
1.  Madarasi Hargita–Madaras falu
2.  Madaras falu–Ivó
3.  Ivó–Madarasi Hargita
4.  Bogárfalva–Zeteváralja
5.  Gyergyószentmiklós–Tatár-havas
6.  Gyergyószentmiklós–Pirics-
ke-tető
7.  Gyergyószentmiklós–Pongrác-tető
8. Gyergyószentmiklós–
     Kovács Péter-hágó
9. Tárnyica útvonal
10. Kelemen havasok–Fehér domb
11. Öreghegy–Kőgombák

EU-s támogatások jöhetnek 
bicikliutak építéséhez 

Az Európai Uniónak külön nem-
zetközi kerékpárútvonalakra vo-
natkozó ambiciózus terve is van, 
amelynek lényege az európai min-
denféle bicikliutak összeköttetése, 
feltérképezése és népszerűsítése 
volt, annak érdekében, hogy az 
egyes országok turisztikai adott-
ságait, lehetőségeit népszerűsítse. 
Az oldal neve EuroVelo-ként vált 
népszerűvé és az EU országai csat-
lakozhattak a kezdeményezéshez, 
annak függvényében, hogy hol, 
milyen infrastrukturális beruhá-
zások és biztonságos útvonalakat 
fejlesztettek ki. Egyszerűen fogal-
mazva nem más, mint az európai 
biztonságos kerékpárhálózat ki-
építésének lehetősége, a nemzet-
közi közlekedés és forgalomháló-
zat „zöldebbé” tétele érdekében.  
A hálózat kiépítésére az EU-s Ko-
héziós Alapok támogatási rend-
szerén keresztül hívhattak le a pá-
lyázó tagországok forrásokat erre 
az előzetes tervezésre. A közzétett 
dokumentum alapján összesen 
200 millió eurós támogatási alapot 
különítettek el erre a célra. 

Folytatás a  IV.  oldalon  




