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A helyi kerékpárpiacra, illet-
ve a vásárlók szemléletére 
jellemző, hogy a figyelem 

központjában – egy-két kivételtől 
eltekintve – nem a gyermekeknek 
szánt kerékpárok állnak. Pedig en-
nek pontosan az ellenkezője lenne 
kívánatos: ha több száz lejes baba-
kocsit vagy autóban használatos 
gyerekülést vásárolunk, ha drága já-
tékokkal halmozzuk el szeretett sar-
jainkat, akkor miért nem jár nekik 
egy rendes gyermekkerékpár? Miért 
kell a gyermek kerékpárján spórolni, 
miközben magunknak nagy értékű 
elektronikai cikkeket vagyunk haj-
landók vásárolni? Természetesen 
mindenki eldöntheti, hogy mit akar 
elérni. Megszerettetni vagy eltánto-
rítani a kerékpározástól a csemetét.

A kerékpárpiac szereplői és a szü-
lők további ostorozása helyett inkább 

megmutatjuk, hogy valójában mit ta-
lál a vásárló a kerékpár-kereskedések-
ben, elmagyaráznánk, mire érdemes 
figyelni, mekkora méretű kerékpárt 
célszerű vásárolni. Ezzel elkerülhető 
lenne, hogy a gyermek ne a testmére-
tének megfelelő bicajt hajtsa, mecha-
nikailag kifogásolható kerékpáron 

üljön, így esetleg – pont e két tényező 
miatt –, balesetet szenvedjen. A ke-
rékpárokat kerékméret szerint külö-
nítjük el, melyhez egy hozzávetőleges 
korajánlást teszünk.

16”-es kerékméret
A háromkerekű triciklikkel 

nem foglalkozunk, így az első 
olyan méret, mely a kerékpár-
kereskedésekben megtalálható, 
megbízható és tartós, egyértel-
műen a 16 hüvelykes típus. (Az 
eggyel kisebb, 12”-es kerékméret-
ben csak játékszernek szánt mo-
delleket találunk, melyek utcai 
használatra nemigen alkalmasak.) 
Ehelyett sokkal megfelelőbb vá-
lasztás egy „futóbicikli”. A 16”-es 
gyermekbicajokat általában ol-
dalsó támasztó kerekekkel látják 
el. Ezek hiányában célszerű ilyent 
szereltetni rájuk, mivel a három-
négy éves korosztálynak készülnek, 
így kicsi az esélye, hogy a haszná-
lat megkezdésekor a gyermek már 
tud két keréken hajtani. Az ilyen 
masinák vázátlépési magassága is a 
lehető legkisebb, a pedálok alacso-
nyan helyezkednek el, mely tovább 
könnyíti ebben az életszakaszban a 
fel- és leszállást.

Általában jól látható, hogy a 
gyermek mikor növi ki a 16”-es két-
kerekűt. Vagy a nyerget nem lehet 
már tovább emelni, vagy azt látjuk, 
hogy túl kicsi a nyereg/kormány tá-
volság a hatékony hajtáshoz. („Ül, 
mint majom a köszörűn…”) Ilyen-
kor nincs más hátra, mint venni egy 
nagyobb méretű masinát…
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a gyergyószentmiklósi Polgármes-
teri Hivatal mellékgazdaságának 
emberei a polgárvédelem alkalma-
zottjaival és a tűzoltókkal közösen 
az erdőn töltötték nagyszombat es-
téjét, húsvét napját. a városhoz tar-
tozó legelőkön, erdős területeken 
kellett megfékezni a lángokat. 

Mintegy öt hektáron égett 
a száraz avar április 23-án 
este 10 órakor a Pongrác-

tetőn, a lángok veszélyeztették az 50 
méterre levő erdőt is. Bár a tüzet két-
órás munkával sikerült megfékezni, a 
lángok összesen 80 hektárnyi területet 
perzseltek fel. 

Vasárnap délben a Csanód-fejéhez 
közeli Berecz-útján gyúlt tűz. A csak 

gyalog megközelíthető részen hetven 
hektár legelő és egyhektárnyi erdő 
égett – az oltás késő estig tartott, a kárt 
40 000 lejre becsülte a tűzoltóság. 

Ugyanezen a napon Fehérkő-ol-
dala is kigyulladt, a Csiky-kert mögött 
egy öthektáros területen kellett tüzet 
oltani.  Hétfőn délután Újfaluba hív-
ták a tűzoltókat, ahol a helyi önkéntes 
tűzoltókkal és közel 50 helybéli lakos-
sal együtt próbálták eloltani a Nyír-
ben keletkezett tüzet. A 35 hektáros 
legelő mellett lévő 150 hektáros erdőt 
is veszélyeztették a lángok, melyeket 
háromórás munkával sikerült megfé-
kezniük az oltóknak. 

Mindhárom esetben nyílt láng 
okozta a tüzet, ám az elkövetők kilété-
re még nem derült fény. 

demeter Levente

Sikeres, közel 100 fiatalt meg-
mozgató akciót szerveztek a 
Föld napja alkalmából Székely-

ke resz túron. Az egészséges életmód, 
a kerékpáros közlekedés népszerű-
sítése, valamint a város térségének 
megismerése céljából kerékpártúrán 
vehettek részt az érdeklődők, a 15 
km-es túra a városközpontból in-
dult, első állomása a három kúpból 
álló fehérszéki iszapvulkán volt, 
majd a Betfalva és Kisgalambfalva 
határában található, tiszta vizéről 
ismert Erzsébet-kútja következett. 

A túrát bicikliemeléses demonstrá-
cióval zárták a résztvevők, hangsú-
lyozva e környezetbarát közlekedési 
mód létjogosultságát a kisvárosban, 
reményüket fejezve ki ugyanakkor, 
hogy a közeljövőben megépül a ter-
vezett kerékpárút.

Egy másik programban több mint 
40 önkéntes jelentkezett a Gagyi-
patak medrének kitisztítására. Két óra 
leforgása alatt a résztvevők – akik az 
óvodástól a nyugdíjasig minden kor-
osztályt képviseltek – több tucat zsák 
szemetet gyűjtöttek össze a vasúti híd 
és a torkolat közötti szakaszon. 


