
Kevesen szállnak le a biciklirıl 

Hódmezıvásárhely, Szentes - A biciklisek jó része nem tudja, hogyan kell 
közlekedni a körforgalomban. Szentesen rendırségi tájékoztató akciót 
szerveztek, Vásárhelyen mi számoltuk a szabálytalankodókat.  

Öt keresztezıdésben kellene elsıbbséget adni a 
gépjármőveknek a szentesi Kossuth utca mentén 
épült kerékpárút használóinak, de a bringások rendre 
elfeledkeznek errıl. Az aszfaltcsík szeptemberi 
átadása óta háromszor történt kerékpáros baleset a 
körforgalmakban, ezért tegnap délelıtt minden 
csomóponthoz rendırt állított a helyi kapitányság, 
hogy eligazítsák és felvilágosítsák a közlekedıket 
arról, a KRESZ szerint kinek van elsıbbsége. A 
legfontosabb szabály, hogy csak a gyalogosoknak kell 
elsıbbséget adni a körforgalomból kihajtó 
jármőveknek, a biciklisek nem tekerhetnek át 
körültekintés nélkül a számukra kialakított sávon. 
 
– Nem tudom, hogy le kell-e szállnom a biciklirıl, és nekem van-e elsıbbségem, ha 
rajta ülve áthajtok egy körforgalmon – mondta lapunknak tanácstalanul Török 
Lajosné. A szentesi asszony mindennap végigteker a Kossuth utcai bicikliúton, de 
állítása szerint – hiába van jogosítványa – fogalma sincs, miként úszhatná meg a 
baleseteket. Szerinte jóval több tájékoztatásra lenne szükség a témában. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Ez év végéig többször fogunk még hasonló akciókat tartani a körforgalmaknál, de a 
türelmi idı január elsejével lejár, attól fogva büntetni fogjuk a szabálytalanul 
közlekedı kerékpárosokat – jelentette ki Balogh-Szabó Imre szentesi rendırkapitány. 
 
Kaszálhattak volna minap a vásárhelyi rendırök is. 1 óra alatt – megszámoltuk – 113 
biciklis haladt át szabálytalanul a Kálvin János téri turbókörforgalom zeneiskolánál 
kialakított zebráján. A 60 perc alatt azért több volt a KRESZ-t betartó: a 276 biciklis 
közül 163-an kászálódtak le és tolták át gyalogosan jármővüket a túloldalra. 
Megfigyelhettük a csapatszellemet is, amennyiben egy 4–5 fıs, az átkelıhöz együtt 
érkezı társaság elsı tagja a szabályos megoldást választotta, a többiek is követték a 
példáját. A fiatalabbak voltak a bátrabbak, ık legtöbbször megállás nélkül, 
sebességüket sem csökkentve száguldottak tovább. Pedig a zebra elıtt mindkét 
oldalon a „kerékpárút vége" tábla figyelmeztet: már gyalogosként kell haladni. 
Kizárólag a szerencse számlájára írható, hogy még nem történt ennél a csomópontnál 
súlyosabb baleset.  

Tábla jelzi a vásárhelyi körforgalomban is:zebrán a biciklisnek is gyalogolnia kell. 
Fotó: Frank Yvette
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