
Szaküzletek és az elfogadha-
tó kompromisszumok
Általában minden szaküzletben 

kapható néhány olyan modell, amely 
igen kedvező árú, de még megbíz-
hatóan működik, üzembe helyezése 
díjtalan, garanciális vagy egyéb szervi-
zelése megoldott. Ha csak az áruházi 
kerékpárok üzembe helyezési költsé-
gét (50–80 lej között) nézzük, már 
biztosan nem éri meg ott vásárolni. 
Nem említettük még a szakértelmet 
(vagy annak hiányát), mellyel elkerül-
hető, hogy túl nagy vagy kicsi, illetve 
nem a tervezett felhasználásnak meg-
felelő kerékpárral térjünk haza. A ki-
egészítők megvásárlásához, a kerékpár 
fejlesztéséhez is szakavatott segítséget 
kaphatunk egy kerékpár-kereskedés-
ben. Szívesen adják a tanácsot, mivel 
vásárlók vagyunk, viszont ha a kerék-
párt a hipermarketben vettük, és az 
ajánlott kiegészítőket is ott kívánjuk 
beszerezni, akkor maga a kérés sem 
igazán méltányos.

Személyes igények, 
személyes kiszolgálás
Ahogyan a kerékpártípusoknál 

látható, a gyártók és forgalmazók ha-
talmas választékot kínálnak, egyre in-
kább előtérbe helyezve az egyedi igé-
nyeket. Ráadásul maguk a vásárlók is 
különbözőek: figyelembe kell venni 

a nemet, életkort, testmagasságot 
és a kerékpározás célját, legyen szó 
közlekedésről, túrázásról vagy spor-
tolásról. A választéktól és az egyedi 
igényektől nem kell megrettenni, a 
kerékpárboltok többsége személyes 
figyelmet képes szentelni minden 
egyes vásárlójának. Mivel erre a tevé-
kenységre szakosodott, tanácsokkal, 
a vevő számára egyedileg kialakított 
felszereléssel tud szolgálni, ami két 
rúd szalámi és egy zacskó kutyakaja 
mellett bizony a nagyáruházaknak 
gondot okoz.

Kerékpárvásárlás 
az interneten
A legújabb technika természe-

tesen a kerékpáriparban is terjed, a 
szakboltoknak általában önálló web-
oldala van, és sorra nyitnak az inter-
netes boltok, melyek kihasználják az 
e-kereskedelem előnyeit. A komplett 
kerékpár vásárlásánál az internetet cél-
szerű tájékozódásra használni, hiszen a 
beállítás és a garancia mindenképpen 
személyes jelenlétet és konkrét boltot, 
szervizt igényel. Az alkatrészvásárlással 
kapcsolatban az internet reális alterna-
tíva, feltéve, hogy tudjuk, mit is aka-
runk venni. Ha nem vagyunk ponto-
san képben, mire is van szükségünk, és 
elveszünk a méretek, árak tengerében, 
célszerűbb felkeresni egy szakboltot, 
ahol tanácsot adnak a döntésekben.

Összefoglalásképpen: nyugtatók 
helyett szakértelem, silány minőség 
helyett még éppen elfogadható, gond 
és csalódás helyett kellemes, örömteli 
kerékpáros élmények. Nem véletlen, 
hogy Németországban virágoznak a 
kerékpáros szakkereskedések, és a hi-
permarketek labdába sem rúgnak.
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Hol vásároljuk meg a kerékpárt?
Veszélyt jelentő fákat 

vágtak ki

 fotó: mihály lászló

a TanácSoK gazdája:

Kivágtak több nagy nyárfát a 
csík szeredai kicsi parkban. a vá-
roslakók által „pionírparkként” 
emlegetett helyszín öreg fái a 
környék lakói szerint már élet-
veszélyt jelentettek az arra já-
rókra, illetve veszélyeztették a 
környező lakóházakat is. Ezért 
kérték a városvezetést a helyzet 
megoldására.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Több tucat kérvény érkezett 
a városházára, amelyben 
a Venczel József, Nyár-

fa, Unió és Szabadság utcák által 
közrefogott kicsi park környékén 
lakók, illetve az útszakaszt hasz-
náló járókelők arra hívták fel a fi-
gyelmet, hogy a fasor öreg nyárfái 
korhadtak, ezért életveszélyt jelen-
tenek. A városi kertészet szakembe-
rei megvizsgálták a panaszokat és 
azokat jogosnak ítélve eleget tettek 
a környékbeliek kérésének.

„Néhány öreg nyárfát muszáj 
volt kivágni, a lakossági pana-

szok megalapozottnak bizonyul-
tak. Úgy nyolc-tíz éve visszavágtuk 
őket, azóta azonban a fák felett is 
eljárt az idő: nemrég az egyik fa 
ki is dőlt, azóta egyre sürgették a 
megoldást a környék lakói. Ezért 
ma öt fehér nyárfát kivágtunk, a 
többit pedig, a hársokat meg a ju-
harokat visszavágtuk ” – nyilatkoz-
ta Burista Csilla, a városi kertészet 
igazgatója. 

A zöld szervezetek részéről 
már néhány esetben ellenkezést 
váltottak ki a város zöldövezetei-
ben az elmúlt években történt fa-
döntések, feltehetően ezúttal sem 
lesz másként. Arra azonban emlé-
keztetnének az illetékesek, hogy 
főként lakossági kérésre, indokolt 
esetben engedélyezték a fák kivá-
gását, ugyanakkor a kidöntött fák 
számának sokszorosát, több ezer 
csemetét ültettek ugyanebben az 
időszakban. A fasorok telepítésé-
nek akciója nem ért véget, idén is 
több mint ezer facsemete ültetését 
tervezi a városi önkormányzat ker-
tészete.  


