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Erdélyi tudósítások

BRASSÓ BELVÁROSÁBAN BEVEZETIK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL IS SZORGALMAZOTT HARMINC KILOMÉTER/ÓRÁS MEGSZORÍTÁST

Sok új út kellene a sebességkorlátozás előtt
Miközben az EP képviselői állásfoglalást szavaztak meg a közlekedésbiztonsági intézkedések szigorításáról,
Brassó város közlekedési bizottsága
kétszeri halasztás után megszavazta,
hogy a történelmi belvárosban 30 kilométer/órára csökkentik a kötelezően betartandó sebességet. A lapunk
által megszólaltatott közlekedési
szakértő szerint biztonságosabb az
alacsonyabb sebesség, de ki kellene
vezetni a városokból az áthaladó és a
teherforgalmat.
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Romániában az útépítés
jelentene gyógyírt

» BÍRÓ BLANKA
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z Európai Parlament (EP) szerdai
strasbourgi plenáris ülésén megszavazták az állásfoglalást, miszerint a
jelenleginél szigorúbb közlekedésbiztonsági intézkedésekkel, például lakott területen
30 kilométeres óránkénti sebességkorlátozással szüntethetők meg 2050-re a halálos
közúti balesetek az Európai Unióban. Úgy
fogalmaznak, mivel a halálos kimenetelű
balesetek 30 százalékában kulcsszerepet
játszik a gyorshajtás, a lakott területeken,
valamint ott, ahol sok gyalogos és kerékpáros közlekedik, a 30 kilométer/órás sebesség a biztonságos. Mivel a halálos balesetek negyedénél az ittas vezetés is szerepet
játszik, minden tagországban bevezetnék a
zéró toleranciát a gépkocsivezetők alkoholfogyasztása kapcsán. Adókedvezményekkel és biztosításokkal támogatnák a magas
biztonsági előírásoknak megfelelő járművek vásárlását.

Lassan a testtel! Forgalomcsökkentő intézkedések is kellenek

Emlékeztetnek, évente mintegy 22 ezren halnak meg az Unió útjain, 120 ezren
pedig súlyosan megsérülnek. Az EU-nak
nem sikerült megvalósítani a kitűzött célt,
hogy 2010 és 2020 között felére csökkenti
a közúti halálos balesetek számát, mert ez
csak 36 százalékkal esett vissza. Tavaly Romániában jelentették a legmagasabb elhalálozási arányt, nálunk 85 halálos baleset
jut egymillió lakosra. A legbiztonságosabb
ebből a szempontból Svédország, ahol egymillió lakosra 18 halálos baleset jut.

Brassóban meglépték
Brassó város önkormányzatának közlekedési bizottsága elfogadta Allen Coli-

ban polgármester javaslatát, miszerint
a történelmi központban bevezetik a
30 kilométeres óránkénti sebességkorlátozást. A szerdai döntés értelmében
a szigorítás akkor lép hatályba, amikor
megszerzik a közlekedési rendőrség
engedélyét az új közlekedési táblák felállítására, és ezeket felszerelik. A döntést azzal indokolták, hogy a környéken
lakóktól számtalan panasz érkezett a
forgalomra, a zajra, a szennyezésre és
a járművek okozta rezgésekre. A tervek
szerint rögzített sebességmérőket szerelnek majd fel, de a közlekedési rendőrség
mobil radarokkal is felügyeli a korlátozás betartását.

A sebességkorlátozás biztonságosabbá
teszi a közlekedést, ám ennek az a feltétele, hogy mindenki be is tartsa – szögezte le megkeresésünkre Dobra Csaba, a
sepsiszentgyörgyi Doma Drive autósiskola tulajdonosa. Hozzátette, az országban
már van példa arra, hogy korlátozták a
sebességet, mégis megnőtt a balesetek
száma, mert sokan elővigyázatlanul
előztek, így visszaütött az intézkedés.
Romániában elsősorban az infrastruktúra fejlesztésével lehetne csökkenteni
a balesetek számát, véli a szakértő. Szerinte a legtöbb problémára az útépítés a
„gyógyír”. Ha a településeken 30 kilométer/órásra csökkentik a sebességet, a legtöbb hazai városban még több torlódás
alakul ki, „bedugulnak” a települések.
Amíg az áthaladó forgalom végigmegy a
lakónegyedeken, a teherautók bejárnak
a városokba, inkább hátrányai lesznek a
sebességkorlátozásnak. Dobra Csaba szerint ki kellene vezetni a településekről az
áthaladó forgalmat, másrészt úgy kialakítani az ipari övezeteket, hogy az áruval
megrakott tehergépkocsik se járjanak be
a lakónegyedekbe.
Ugyanakkor a sebességcsökkentésnek
számtalan előnye is van. Saját városukban
a gépkocsivezetők általában megszokásból
vezetnek, ismerik az útkereszteződéseket,
tudják, kinek van előnye, mikor vált zöldre
a jelzőlámpa, viszont egy idegen városban
fi gyelni kell a táblákat, átgondolni a következő mozdulatot, ha gyors a forgalom,
erre kevesebb idő marad. „Nem szellős a
forgalom, özönlenek az autók, ha lassítják
az ütemet, mindenképpen biztonságosabb
– szögezte le Dobra Csaba.

„Bezárkózik” a kincses város, éjszaka tilos a kijárás
» KRÓNIKA
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sütörtöktől életbe léptek az újabb
korlátozások Kolozsváron, miután a
megyei vészhelyzeti bizottság egy nappal
korábban elfogadta az erre vonatkozó határozatot. A testület azt követően döntött
az újabb szigorításról, hogy a kincses városban már hétfőn meghaladta a 7,5 ezreléket a fertőzöttségi ráta, és jelenleg több
mint 8 fertőzött jut ezer lakosra.
Az új rendelkezések értelmében csütörtöktől Kolozsváron éjszakai kijárási tilalom van érvényben, mely a hét minden
napjára érvényes. A lakosok 20 és 5 óra
között csak munkahelyi igazolással vagy

saját felelősségre kitöltött nyilatkozattal
hagyhatják el otthonukat, amennyiben
munkahelyükre, gyógyszertárba kell menniük, beteg hozzátartozóra kell vigyázniuk
stb. A rendelkezés a beoltott és betegségen
átesett személyekre nem vonatkozik.
A kereskedelmi egységek, így az üzletek is 5 és 22 óra között tarthatnak nyitva.
Kivételt képeznek azok a cégek, amelyek
termékeiket futárszolgálati rendszerben
házhoz szállítják, ezek 22 és 05 között is
folytathatják tevékenységüket. Hamarabb
zárnak, illetve beltéren és kültéren is csak
kapacitásuk 50 százalékos kihasználtságával működhetnek a vendéglők és kávézók is. Tasnádi István Szilárd Kolozs megyei
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tosítani kell a résztvevők között. Ezeken
szintén csak beoltott vagy betegségen átesett személyek vehetnek részt, akárcsak
a különböző magánrendezvényeken – esküvő, keresztelő –, melyeken a terem 50
százalékos kihasználtságával legtöbb 200
személy lehet.
Félházzal működhetnek a sport- és fitnesztermek is, itt 4 négyzetméteres területet kell biztosítani minden vendégnek. A
sportlétesítményeket szintén csak beoltott
és betegségen átesett személyek látogathatják. A szabadtéri sportolás továbbra is
megengedett, ez esetben nem kell maszkot
viselni – Kolozsváron ugyanis már kültéren is kötelező az arcvédő használata.
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prefektus sajtóirodája a Krónikával közölte,
hogy ezek 22 óráig szolgálhatják ki vendégeiket. A vendéglátóipari egységeket csak a
beoltott vagy betegségen átesett személyek
látogathatják, az éjszakai szórakozóhelyek,
klubok felfüggesztik tevékenységüket.
Befogadóképességük 50 százalékával
működhetnek csütörtöktől a mozik, színházak és egyéb kulturális intézmények is.
Ezek csak beoltott vagy betegségen átesett
személyeket fogadhatnak, és a produkció
teljes ideje alatt kötelező a védőmaszk viselete. Utóbbi korlátozás a koncertekre,
előadásokra és más rendezvényekre is
vonatkozik, ahol a védőmaszk megkövetelése mellett 1 méteres távolságot is biz-
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