
2021. április 21-én Marian Mina 
PSD-s képviselő felszólalásban 
megfogalmazta, hogy Moldova régi-
óban főként a „nagyon zöld” közle-
kedési forgalmat fogják támogatni, 
utalva arra a tényre, hogy az április 
7-én elfogadott kormányhatározat 
alapján a Gazdaság Újraindítására 
vonatkozó nemzeti tervben, konk-
rétan annak IV. pillére tartalmaz-
za a Szociális és területi kohéziós 
törekvéseket és annak keretében 
vannak megfogalmazva a Romá-
nia Velo tervezete. A Románia Velo 
tervezet célja a „zöld közlekedés” és 
a „zöld turizmus” ösztönzése, min-
den, ami nem motorral való közle-
kedést jelent. A tervezet főként azt 
emeli ki, hogy szükséges egy erős, 
intézményes jogszabályozás kiala-
kítása, amely konkrétan a kerékpá-
ros sávok (hazai és nemzetközi) és 
gyalogos útvonalak kialakítására 
vonatkozik. Mindemellett 3000 
km-es kerékpárútvonal megépíté-
se, illetve az EuroVelo 6-os pályák 
befejezése és újak létrehozása a 
cél. Egyébként az EuroVelo6-os terv 
alapján Románia elkötelezte magát 
az Atlanti-Fekete-tenger és az Euro-
Velo13, a Vasfüggöny-biciklipálya 

megvalósítására. Az első egy közel 
800 km-es nemzetközi biciklisávot 
jelent Bulgária és Románia között. 
Részleteket a CyclingRomania.ro ol-
dalon lehet találni, amelynek hiva-
talosan is, a romániai biciklipályák 
turisztikai célú feltérképezése volt.  

Visszatérve az említett kormány-
határozatra, az meghatározza a Via 
Transilvanica terv széleskörű támo-
gatását is, illetve olyan civil kezde-
ményezések felkarolását, amelyek a 
„zöld közlekedésre”, kerékpározásra 
ösztönözik a közösséget. Egyébként 
csak angol és román nyelven érhető 
el a honlap tartalma. Az erre a célra 
elkülönített országos támogatás érté-
ke 120 millió euró, amely főként a kör-
nyezetbarát közlekedés infrastruktú-
rájának kialakítását is megcélozta.  

A Via Transilvanica ambiciózus 
terv alapján közel 1400 km-es orszá-
gos erdélyi szakaszt jelent, amely 
Bukovinából indul, Terra Siculo-

rom (azaz Székelyföldön) keresztül 
Szörényvárig (Drobeta Turnu Seve-
rin) tart. A Terra Siculorum vonala 

Maros megyéből, Vármezőről indul 
a Nyárád mentén keresztül, Szová-
tán, majd Hargita megyén át a Sóvi-
déken (Parajd, Korond, Farkaslaka) 
át, Székelyudvarhelyre, majd újra 
Maros megyébe kanyarodva Erked 
településig. A pálya székely szaka-
sza 157 km hosszú lenne.

A hollandoknak lejt a pálya

Ha a legutóbbi, átfogó Euroba-
rometer felmérést tekintjük, a napi 
kerékpárhasználat alapján Romá-
nia a középmezőnyben található, az 
unió 28 tagállama közül Romániát 
a 13-ik helyre sorolták. A statisztika 
szerint az országban 7 % azok ará-
nya, akik napi szinten biciklit hasz-
nálnak. Számottevő különbségeket 
inkább a skála két végén találunk, 
például a Románia környékén tanyá-
zó országokból tízet sorolhatunk fel, 
amelyek között csupán 1-2 százalék-
pontnyi eltérés van. Ha egy pillan-
tást vetünk az élmezőnyben pedálo-
zó országokra, egyből szembetűnik a 
földrajzi meghatározottság.

Székelyföld domborzati és éghaj-
lati viszonyai biciklis szempontból 
nem a legkeddvezőbbek. A régió 

nagy részét a Keleti-Kárpátok vo-
nulatai és előhegységei alkotják, 
a nyugati felén elterülő Marosz-
szék túlnyomórészt dombvidék. A 
nagy kiterjedésű Csíki-, vagy Gyer-
gyói-medence zártsága és magas 
tengerszint feletti magassága miatt 
nagyon hideg és ködös. 

A legtöbbet bicikliző Hollandia 
földrajzilag az Északnémet-alföld 
nyugati folytatása, sőt területe fo-
lyamatosan süllyed, harmada a 
tengerszint alatt van. A legjobb mu-
tatókkal rendelkező országok szinte 
mind hosszasan elterülő sík terüle-
tekkel rendelkeznek. A kirívó példa 
Svédország esete, ahol azonban a 
népsűrűség egyenetlenül oszlik 
meg. A sarkköri tundra éghajlatával 
jellemezhető, sűrű erdők borítot-
ta északi részt alig lakják, míg az 
enyhébb klímájú, lankás, alföldi 
jellegű déli részt tömegesen.

Környezettudatosság 
vs gazdasági kényszer

Magyarország az uniós rangsorban 
az előkelő harmadik helyen szere-
pel, de nem feltétlenül valami tőlünk 
fényévekre levő mentalitás miatt. A 

300 méteres magasságot meghaladó 
kiemelkedések az ország területének 
kevesebb mint 2 %-át foglalják el. A 
Magyar Kerékpárosklub felmérése 
szerint az országon belül a „legbicik-
lisebb” a dél-alföldi régió, amelyet 
uniós szinten a húsz legszegényebb 
térség közé sorolnak. A statisztikai 
adatok mögött meghúzódó okok to-
vább árnyalják a képet. 

Az autó mint 
státuszszimbólum

Az egykori szovjet autóhasználatot 
elemezve felhívják a fi gyelmet a 
hiány kultúrája és a státuszszim-
bólummá váló autó közötti össze-
függésre. Ha a székelyföldi biciklis 
kultúra népszerűtlenségéről be-
szélünk, fi gyelembe kell vegyük, 
hogy a jelenlegi autótulajdonosok 
szülői generációjának meghatáro-
zó élettapasztalata a listákra való 
feliratkozás, vagy a jegyre váltott 
benzin és gázolaj. Az autó a fo-
gyasztói társadalom ikonjává vált, 
s a mi refl exeink még mélyen a ’80-
as évek megszorító intézkedéseiben 
gyökereznek. A székelyföldi váro-
sok fi gyelmét még sokkal inkább 

a túlzsúfolttá váló autóforgalom, 
az elégtelen infrastruktúra, és par-
kolóhelyek kötik le. A bicikliutak 
kiépítésével főleg kampányígéretek 
és tervek szintjén találkozunk.

A zöld szemlélet felkarolása 

A biciklizés népszerűbbé válásának 
elemi akadálya a hiányos infrastruk-
túra s a közlekedési balesetek magas 
aránya. Az elmúlt évek statisztikái 
sorra azt bizonyítják, hogy a halálos 
kimenetelű közúti balesetek, de az 
életüket veszített biciklisek számát 
tekintve is az unió legveszélyesebb 
országa vagyunk. Érdekes, hogy a 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
(ADR-SE) és az Alternatív Közle-
kedésért Romániában Szervezet 
(OPTAR) két évvel ezelőtti közvéle-
ménykutatásában a munkahelyre 
vagy iskolába biciklivel közlekedők 
a legjelentősebb problémának (77,4 
%) a kijelölt biciklisávok hiányát és 
a biciklisekkel szemben agresszív 
sofőröket (62,4 %) nevezték meg. 

A székelyföldi térség egyenlőre 
messze áll a gyulafehérvári, kolozs-
vári, vagy temesvári biciklis úthá-
lózatoktól, azonban vannak bizta-
tó jelek. Ilyenként említhető Soós 
Zoltán megválasztott marosvásár-
helyi polgármester zöld programja, 
melynek keretében a Poklos-patak 
mentén négy km bicikliutat, fu-
tóösvényt és rekreációs övezeteket 
kíván megépíteni. De ide sorolha-
tó Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 
polgármester áprilisi egyeztetése 
a Központi Regionális Fejlesztési 
Ügynökséggel (ADRC), amelyen a 
környező falvakat a városhoz kap-
csoló bicikliút-hálózatot ígértek. 

Ha a földrajzi adottságok és az 
éghajlat nem is predesztinálják a 
térséget, hogy bringás paradicsom-
má váljon, az egyre túlterheltebb 
autós forgalom, s környezeti terhe-
lés mellett egy kívánatos alterna-
tívát jelent. A zöld szemlélet meg-
gyökeresedéséhez a helyi vezetőség 
kezdeményezése bizakodásra ad 
okot, azonban a projektek megvaló-
sulását az újságírói számonkérés, s 
a civil szféra éber fi gyelme kísérje.

Ennyien ülnek biciklire Európában 
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Igen, ennyi bicikli van a Groningeni 
Egyetem (Hollandia) előtt

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  KATONA ZOLTÁN

A kerékpáros balesetek 
számát tekintve „előkelő” 
helyen állunk Európában
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