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Bevezetés
2009. januárjában egy érdekes beszélgetés részese voltam egy megbeszélésen. Két
mérnök beszélgetett arról, hogy kerékpárutat terveznek vidékünkön eltérő megrendelő
megbízásából. A beszélgetés során derült ki, hogy a két kerékpárút között egy
mindössze 800 méteres szakasz fog hiányozni, mivel egyik fél sem tudott a másik
fejlesztési és pályázati szándékáról. Más alkalommal egy környékbeli település
polgármesterével beszélgetve meglepődve hallottam tőle, hogy olyan kerékpáros
programot szerveznek már második éve, ami érinti településünket is, azonban eddig
nem volt róla tudomásunk. Ezek azok a tapasztalatok amik arra sarkaltak, hogy
kezdjünk el együtt gondolkodni és beszélgetni ezen a területen is. Így kerüljük el a
párhuzamosságokat és tudunk azért tenni hogy kezdeményezéseink egymást erősítsék és
összekapcsolódjanak.
Az ok amiért ez a munka elkezdődött az a felismerés volt, hogy számos tennivalónk van
a kerékpáros közlekedés feltételeinek fejlesztése terén ebben a számos szállal
összekapcsolt térségben. A Csengersimáért Közhasznú Egyesület és Pusztadaróc
Község

Polgármesteri

hivatalának

összefogásával

létrejött

a

„Két

keréken

Szatmárban” - HURO/1001/154/ 1.1.3. pályázat a Magyar – Román határmenti
együttműködések Programja 2007 – 2013 keretében. Ezen pályázat tevékenységei
igyekeznek mindazon kezdeményezéseket feltérképezni és összefogni, melyek a
kerékpáros közlekedés feltételeinek fejlesztése terén kívánnak a térségben cselekedni. A
pályázatban fel kívánjuk mérni az érintett települések helyzetét, azonosítani azokat a
személyeket és szervezeteket akik e téren cselekedni kívánnak. Megbeszéléseket
szervezünk az érintettek számára műhelymunkák keretében, melyeken megimerhetik
egymást és egymás terveit. A műhelymunkák során feltérképezik a lehetséges
határmenti kerékpár útvonalakat, biztosítva ezáltal a már meglévő és tervezett
kerékpáros utvonalak hálózattá szervezését. A helyzetfelmérések és a műhelymunkák
eredményeként körvonalazunk egy egységes helyzetképet a határmenti terület
kerékpáros útvonal rendszer adottságairól. Célunk, hogy a turisták és a lakosok jobban
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kihasználják azokat a lehetőségeket, melyeket megteremtenek az együttműködők a
kerékpáros közlekedés érdekében.
A következő oldalakon leírjuk tapasztalatainkat a térség egésze és települései
vonatkozásában. Leírjuk azokat a módszereket melyekkel az adatgyűjtést végeztük és
tapasztalatainkat.

Igyekszünk

megvizsgálni

minden

olyan

adottságot,

amely

rendelkezésre áll jelenleg és számbavenni ezek összekapcsolásának lehetőségeit és
fejlesztésüket. A települések és útvonalak feltérképezése során igyekeztünk a helyi
kezdeményezéseket felmérni, amelyek erősíthetőek és összekapcsolhatóak. A
kerékpározás

kapcsán

fontos

célpontokat

azonosítottuk,

fotóztuk

és

pontos

koordinátákkal és információkkal rögzítettük. Az adatokat térképre és internetes
felületre visszük, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek. A felmérés és a
munkaértekezletek végén egy közös tanulmányt készítünk, amelyben igyekszünk
összefoglalni tapasztalatainkat, javalatainkat és közösen megfogalmazott céljainkat,
véleményünket.
Munkánk eleget nem hangoztatható célja, az hogy a kerékpáros közlekedés feltételeit
javítsuk minden szereplő számára. Ezáltal egyre több embert rávenni arra, hogy
használja minél többet ezt a közlekedési formát. Ennek érdekében munkánkkal
segítséget igyekszünk nyújtani a terület és településfejlesztés szereplőinek, hogy még
jobban megismerjék környezetünk terveit és ötleteket merítsenek a fejlesztések
érdekében. Hisszük, hogy nem csak pénzen múlik a feltételek javítása. A
szemléletformálás, a közösség építés mind nekünk itt lakóknak, mind a kerékpárral
közlekedőknek életkörülményeit javítja.
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A helyzetfelmérés módszertana, avagy hogyan csináltuk, miért ezt
csináltuk...
A Szatmári térséget már számtalan elemzés vizsgálta különböző szempontok szerint. A
közlekedés szempontjából történő vizsgálódások főként a gépi meghajtású közlekedési
eszközöket vizsgálták és a közlekedés szervezés szempontjából vették górcső alá
térségünket. Helyzetfelmérésünkben a térség egyik legdemokratikusabb és főként
legfenntarthatóbb közlekedési módjának jelen pozícióit igyekszünk felmérni.
A projekt mintegy előkészíti későbbi fejlesztési projektek létrejöttét. A projekt ciklus
menedzsment módszerét alkalmazva mintegy kovásza kíván lenni a kerékpáros
közlekedés fejlesztésére irányuló, ezt követően a beavatkozási területen létrejövő
projektek számára.
A projekt egésze biztos támpontot és egymás tevékenységeinek ismeretét igyekszik
biztosítani. Közel hozzuk egymáshoz a partnereket, megismertetjük céljaikat és
elképzeléseiket, terveiket. Ezáltal elkerülhetővé válik párhuzamos projektek létrejötte és
egymást erősítő tevékenységek valósítják meg az érintettek céljait és ezáltal közös
célunkat: térségünk fejlesztését!
A projektben biztosítjuk a részvételt az érintettek számára és lehetővé tesszük későbbi
partnerek csatlakozását ezáltal összefogva a tenni akaró embereket és bevonva,
integrálva a később csatlakozókat közös célunk a kerékpáros közlekedés fejlesztésének
megvalósítására irányuló tevékenységekbe.
A kerékpáros közlekedés fejlesztésének folytonosságát és fenntarthatóságát biztosítja a
széles körű együttműködés és minden ami a partnerek bevonását és céljaik integrálását
elősegíti.
Az elemzések során a logikai keretmódszer alkalmazásával végezzük munkánkat. A
módszer eszközeit konzisztensen alkalmazzuk a projekt folyamán és a későbbi
projektek integrálását ez nagyban segíti.
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A cél eléréséhez vezető eszközöket integráltan vizsgáljuk a beavatkozási terület
szereplőitől a településeken át, a kistérségeket, a megyéket és a két ország, valamint az
Európai Unió vonatkozó stratégiáit és beavatkozásait figyelembe véve.
A projekt partnerségét kiterjesztjük a beavatkozási terület szereplőinek széles körére.
A projekt amelynek keretében jelen helyzetfelmérést készítjük kiterjed a két ország –
Magyarország és Románia – szomszédos térségeinek településeire partnerségünk
munkája keretében. A helyzetfelmérés egységes mivoltának megteremtése érdekében
egyeztettük projekt partnerünkkel és a külső szakértőkkel a módszertant, azonosítottuk
az érintetteket, a kérdéseket, és a felmérendő terület célobjektumainak kiválasztási
rendszerét.
Felmérésünkben a két ország 24 településén végeztük munkánkat. Magyarországon a
két kistérség 16 településén vizsgáltuk a kerékpáros közlekedés helyzetét. Figyelemmel
voltunk a térség, település és területfejlesztés szereplőinek elképzeléseit tükröző
dokumentumokra. A jogalkotó önkormányzatok, valamint társulásaik szabályozási
munkáját tükröző rendeleteket és döntéseket is megvizsgáltuk, a fejlesztési lehetőségek
feltárása érdekében.
Az érintettek azonosítását követően információ gyűjtést kezdtünk az érintettek céljairól
a projekt célja tekintetében.
Kérdőívvel végzett adatgyűjtést követő személyes interjúkon történő adatpontosítással,
valamint terepen végzett, GPS-szel támogatott, térképi, fotózással kiegészített célpont és
útvonal feltérképezéssel mértük fel a településeket.
Az adatgyűjtést két lépcsőben végeztük a települési önkormányzatoknál és
társulásaiknál.
1. Elsőként 5 részből álló kérdőívet juttattunk el az érintett önkormányzatoknak.
A kérdőív első része a meglevő és tervezett kerékpárutakról kérdezte a települési
önkormányzatokat, és az ehhez kapcsolódó pályázatokról, beruházásokról.
A kérdőív második része a kerékpározáshoz rendelkezésre álló infrastruktúrákról,
ezekhez kapcsolódó tervekről kérdezte az önkormányzatokat.
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A kérdőív harmadik része a kerékpározás kapcsán tervezett kampányokról,
rendezvényekről, eseményekről tett fel kérdéseket.
A kérdőív negyedik része a kerékpározáshoz kapcsolódó területekre vonatkozó
település

szintű,

térségi

szintű

szabályozási

dokumentumokról

kérdezte

az

önkormányzatokat.
A kérdőív ötödik része a településeken és környezetükben lévő és a kerékpározás
szempontjából fontos helyekről kérdezett. Ezeket a település vonatkozásában, és más
partnerektől kapott információk alapján igyekeztünk magunk is kiegészíteni ezáltal
minden szereplőt bevonni az információgyűjtésbe. Ha egy célpont kapcsán nem tudtak
pontos információkat biztosítani, de tudták, hogy az érdekes vagy fontos lehet a
kerékpározóknak (például egy magánkézben levő kályhagyűjtemény található a
településen, de nem tudják pontosan, hogyan és mikor lehet megnézni, de tudják, ki
üzemelteti), adják meg annak a személynek a nevét és az Önök által ismert
elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail, bármi), ahogyan vélhetőleg utol tudjuk érni.
Igyekeztünk példákkal gondolatébresztő módos az érdekes helyek meghatározására
ösztönözni a megkeresetteket. (pl: „ilynek lehetnek még a templomok, múzeumok,
magángyűjtemények, tornapályák, szálláshelyek, boltok, kocsmák, védett fák,
horgásztavak, pihenőhelyek, parkok és még sok más, amit Önök annak gondolnak.”)
2. Az adatgyűjtés második részeként munkatársaink a kérdőívek kitöltése és
visszaküldése után megkeresték a települési önkormányzatok képviselőit, amennyiben
az adatok alapján egyeztetés, pontosítás vált szükségessé. A kérdőív kitöltése kapcsán
felmerült kérdések megválaszolása és a felmerült észrevételek, javaslatok rögzítése
érdekében kapcsolattartási címeket és elérhetőségeket adtunk meg, melyen folyamatos
ügyelettel biztosítottuk a kérdések megválaszolását. Így mind a munkánk kapcsán
felmerült, illetve a kérdések kapcsán felmerült véleményeket figyelembe tudtuk venni.
A kérdőívekre adott válaszokat, adatokat rögzítettük egy több szempontból feldolgozott
adatbázisban. Az adatbázis elemzését, a kapott válaszok csoportosítását követően
hoszabb szöveges és grafikus értékelés elkészítésével végeztük. Figyelemmel voltunk a
6
Ezen helyzetfelmérés tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Únió hivatalos álláspontját.
www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu

kérdések, majd az elemzés elkészítésénél, hogy a terület szereplőinek erős és gyenge
pontjait, lehetőségeit és veszélyeit azonosítsuk a SWOT elemzés módszerét alkalmazva.
Az adatgyűjtéssel párhuzamosan elkezdtük az érintett települések kerékpározásra
használható útvonalainak feltérképezését GPS készülék segítségével kerékpáron. A
településeket összekötő útvonalakat elsősorban a turisztikai, szabadidős kerékpározás
szempontjából mértük fel. Ennek oka, hogy a hivatás célú forgalom, azaz a munkába
járás kapcsán érdekes útvonalak elsősorban a lakás és a célpont között, általában
közúton haladva helyezkednek el. Az általunk felvett útvonalakat (track) ábrázoltuk
interneten elérhető alkalmazással is. A feltérképezés során a települések kerékpáros
célpontjait is felvettük GPS koordinátákkal. Ezekről a célpontokról fotókat is
készítettünk, melyeket a célpontok internetes térképére is feltöltöttünk. A célpontokat
adatbázisba foglaltuk a főbb tudnivalókat is elérhetővé téve ezáltal a célpontokról. A
célpontok kiválasztásánál turázási tapasztalatunk és az érintettekkel folytatott
adatgyűjtés volt segítségünkre. A használt alkalmazással készített utvonalak mintáját a
mellékletben mutatjuk be.

1. ábra Az internetes alapon működő aTrip nevű programmal dolgozzuk fel az
útvonalakat.
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Az érintettek és céljaik megismerését ezen információk elemzése követi. Ennek során
vizsgáljuk az érintettek attitüdjeit stratégiai célunk a kerékpáros közlekedés fejlesztése
szempontjából. Ezek az attitűdök – vagy ahogy Márkus Béla fogalmaz „az adott érintett
támogatásának mértéke” – lehet blokkoló, semleges, támogató. 1 Nem lehet ez meglepő
számunkra. Vannak olyan érintettek akik számára más fejlesztési célok sokkal
fontosabbak, ezért semleges számukra célunk, vagy akár bizonyos szempontból
ellenérdekeltek is céljainkkal, tehát blokkolhatják kezdeményezéseinket. Mivel úgy
gondolom, hogy céljainkat úgy tudjuk legsikeresebben minél nagyobb területen elérni,
ha egyre több érintettel működünk együtt, ezért igyekszünk megváltoztatni pozitív
irányban az érintettek hozzáállását. Ha együtt akarunk működni minél több érintettel,
akkor

alapvetően

fontos,

hogy

a

különböző

pozícióban

lévő

és

így

kezdeményezéseinkre különböző mértékű hatást kifejteni tudó érintetteket ilyen
szempontból alaposan megismerjük. A megismerés érdekében végezzük elemzésünket.
Az érintettek különböző hatást tudnak projektünkre, céljainkra kifejteni. Ennek
megfelelően, ahogyan, azt Márkus Béla megfogalmazta az érintettek lehetnek a projekt
által előidézett változásokra nagy, közepes, vagy kicsi befolyással. Ugyanakkor az
érintettek egzisztenciájára is lehet projektünk befolyása kicsi, közepes, vagy nagy
befolyással, ami jelentősen meghatározza a projekttel kapcsolatos reakcióik erősségét.
Az elemzés elkészítését követően stratégiákat javaslunk az egyes érintettekkel való
kommunikációra és együttműködésre. Ennek célja a minél pozitívabb attitűd kialakítása
az érintettekben, továbbá érdekeik megismerésével és figyelembevételével a
lehetőségekhez mérten projektünk irányában a kezdeti állapotnál pozitívabb hozzáállást
kialakítani bennük.
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2. ábra. Az érintettek csoportosítása 2
A helyzetfelmérés elkészültét és az adatszűrést, rendezést követően az érintettek
műhelymunkákba történő bevonása történik.
A műhelymunkának több célja van.
Meg kívánjuk ismertetni a kerékpáros közlekedés fejlesztése, mint cél szempontjából
egymással az érintetteket és szempontjaikat, melyek alkalmanként jelentősen eltérőek.
Másrészt új információkhoz igyekszünk juttatni az érintetteket a cél eléréséhez vezető
lehetséges módszerekről, utakról.
Ezáltal igyekszünk integrálni az érintetteket és céljaikat, érdekeiket a kerékpáros
közlekedés fejlesztése, mint stratégiai célunk megvalósítására irányuló törekvéseinkbe.
Ez minden az érintettekkel folytatott interakciónk mozgató rugója. Nem szabad álszent
módon eltagadni, hogy ha akarunk valamit, akkor ennek érdekében folytatunk
kommunikációt az ebben érintettekkel. Persze egy személyt egyszerre több cél is
motivál az érinettekkel folytatott kommunikáció során, mindazon által jelen munkánk
erről a projektről szól, tehát ezt nevezzük meg kommunikációnk céljaként.
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3. ábra. Az érintettek kezelése
Munkánk során eredményességét nagyban befolyásolja az érintettekkel való
kommunikáció sikeressége. Hiszen a térség kerékpáros közlekedésének fejlesztése csak
a térségben dolgozó érintettek munkájának eredményeként képzelhető el. Ezt nem lehet
csak

civileknek

döntéshozókból,

végezni.
még

Nem

akkor

lehet

sem

ha

csak
ezek

kampányokkal
a

kampányok

kierőszakolni
nagy

a

társadalmi

támogatottságúak, ami lássuk be nem mindig van így. Úgy lehet elérni a célt, ha a
döntéshozók sajátjukévá teszik ezt a célt. Ha számukra is fontos lesz. Mindegy hogy ők
konkrétan bicikliznek, vagy sem.
Az információk rendszerezését követi az előzetes vélemények kialakítása, melyeket a
helyzetfelmérést megismerve a műhelymunkán résztvevők meg tudnak vitatni és
véleményüket figyelembe tudjuk venni.
Az információk elemzését SWOT analízis segítségével végezzük. Az elemzés során az
adott települések és a térség egésze szempontjából végezzük az elemzést. Ezen elemzés
megállapításait, illetve azt hogy ezek a tényezők mennyiben befolyásolják a kerékpáros
közlekedést, illetve annak fejlődését számos erről szóló szakmai tanulmány
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megismerésével igyekszünk eldönteni. Az elemzés megállapításait, illetve a tényezők
hatását lehet vitatni és ez lesz az egyik célja a műhelymunkának.
A műhelymunka esetén egy fontos szempont, hogy már helyzetfelmérésünk elkészülte
során javaslatokat tegyünk a műhelymunkára meghívni javasolt szervezetekre és
személyekre. Eddigi tapasztalataink során megállapítottuk, hogy a műhelymunka
működése a kiscsoportos tevékenység esetén működik igazán, hiszen a 10-12 főnél
nagyobb csoportokban elvész az érdemi kommunikáció lehetősége sok esetben
tapasztalt moderátor jelenlétében is. A műhelymunkán elhangzó javaslatok rögzítése és
feldolgozása

fontos

műhelymunkával

momentuma

kapcsolatosan

a
jelen

megoldási

javaslatok

helyzetfelmérés

előkészítésének. A

összegzésében

kívánunk

bővebben foglalkozni.
A kerékpáros közlekedés fejlesztésére irányuló helyzetfelmérés valójában ezen a ponton
zárul. Ezt követi az a következő lépés, ami a tapasztalatok elemzését és a megoldási
javaslatok kidolgozását jelenti. Itt szükséges más tájakon, hasonló területeken már
működő, vagy csak kipróbált technikák, megoldási öteletek viszgálatával, minél
szélesebb spektrumot felkínálni a fejlesztés módszereire. Ugyanakkor kijelenthetjük,
hogy alapos és sokrétű helyzetfelmérés nélkül lehetetlen jó megoldási, fejlesztési
javaslatokat biztosító tanulmányt készíteni. Jelen helyzetfelmérés tevékenységei erre
irányulnak. Ennek érdekében vontunk be munkánkba közlekedési tervezőtől,
esélyegyenlőségi

szakemberen

keresztül,

túraszervezőn

át,

turisztikai

és

projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkező személyeket és ami a legfontosabb a
térség terület és településfejlesztőit. Azokat a helyi embereket, akiket a helyi társadalom
választott meg szószólóinak, képviselőinek. Őket is fel kértük, hogy ismertessék meg
velünk településüket, céljaikat, terveiket. Ez a fejlesztési cél csak ezáltal az összefogás
által lehet elérhető.
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A tervezési területről
A helyzetfelmérés Románia és Magyarország határa mentén fekvő 16 település
helyzetével foglalkozik. Azért ezeket a településeket vontuk vizsgálatunk körébe, mert a
jelen projektben tervezett kerékpárutakkal kiegészítve a meglévő kerékpárút hálózaton
ezek a települések lesznek közvetlenül összekötve egy egységes és biztonságosan
végigkerékpározható hálózattal.
Jelenleg öt helyen található kerékpárút a térségben, amiből két hosszabb szakasz
határozta meg a tervezési területet. A leghosszabb kerékpárút 40 km-en Satu Mare-ból
indulva a Szamos folyó bal parti töltéskoronáján Csenger érintésével éri el a Szamos
folyó hídját. Csengerbe kerékpárút vezet a töltéstől a városon keresztül. A Szamos
hídján átsétálva a kerékpárút a jobb parti töltésen folytatódik Fehérgyarmat felé. A
másik hosszabb kerékpárút 7 km-en a Szamos-Túr közi zárógát koronáján vezet
Csengersimától Csegöld felé, majd a zárógát tetején futó közútra csatlakozva 8 km-en
Zajtáig. Ennek a kerékpárútnak a csengersimai kiindulási pontjától kerékpárút vezet a
határátkelőhelyhez a 49 főút mellett 2,5 km-en.
Jelen projektben olyan kerékpárutat tervezünk, ami a két hosszabb szakaszt köti össze,
valamint a határátkelőhely felé futó szakaszt. A tervezett kerékpárút 5,2 km hosszan a
szamosbecsi hídtól indulva a Szamos folyó jobb parti töltésén halad Komlódtótfaluig,
ahonnan a Szamos-Túr közi zárógát koronáján halad a 49 főút és a zárógáton futó
kerékpárút találkozási pontjáig. A FETIVIZIG által már megtervezett kerékpárút
szakaszokkal három ponton éri el a határt, ahol csatlakozik romániai kerékpárutakhoz.
Magyarországon így kb. 70 km egybefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre.
Projektünkben egy kerékpáros bázis is megtervezésre kerül, amely központként
hiánypótló szolgáltatásokat tud nyújtani a térségbe érkező kerékpárosoknak szervízzel,
kölcsönzővel, szálláshellyel, pihenési és étkezési lehetőséggel.
A települések két kistérségben a Csengeri kistérségben és a Fehérgyarmati kistérségben
fekszenek. Ez annyiban hatott ki munkánkra, hogy az építési engedélyezési hatóság a
kistérségekhez tartozó települések kapcsán a kistérség székhelyén található, ami
12
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adatgyűjtésünkre hatott ki, illetve a településeken tervezett beavatkozásoknál erre
figyelemmel kell lenni.
A Fehérgyarmati kistérséghez az alábbi vizsgált települések tartoznak:
Cégénydányád
Császló
Csegöld
Fehérgyarmat
Gyügye
Hermánszeg
Szamossályi
Szamosújlak
Gacsály
Zajta
Rozsály
A Csengeri kistérséghez az alábbi vizsgált települések tartoznak:
Csenger
Csengersima-Nagygéc
Komlódtótfalu
Szamosbecs
Szamostatárfalva
A településekre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Terv rendelkezései
vonatkoznak. A rendezési tervben szereplő két kerékpárút is mint az országos
kerékpárút törzshálózat tagja szerepel: a Csengersima-Tiszabecs és a CsengersimaOrszághatár szakaszokon. 3 Térségünket, mint a határon túli kapcsolatok szempontjából
kiemelt jelentőségű települések térségét kezeli a terv. A közlekedési hálózat
fejlesztésének kiemelt célja:
„A közlekedés költségeinek növekedésével fokozódik az igény a kerékpáros hivatásforgalom biztonságos és komfortos feltételrendszerének megteremtésére. A kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése ugyanakkor a megye turisztikai vonzereje növekedésének is egyik kulcseleme;”

4
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4. ábra Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve tervezetének
Közlekedési hálózatok és létesítményeik 5
14
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A Kistérségi Komplex Felzárkóztatási Fejlesztési Programok csak érintőlegesen
foglalkoznak a kerékpáros közlekedés fejlesztésével. A közlekedés fejlesztésének
szempontjából nem érintik ezt a közlekedési módot, a turizmus oldaláról megközelítve
tesznek róla említést, de csak marginálisan.
A települési rendezési tervek csak általánosságban említik a kerékpáros közlekedés
fejlesztését legtöbb esetben csak a turisztikai fejlesztést hangsúlyozva.
Nézzük településenként a kiindulási helyzetet.

5. ábra A tervezési terület legnagyobb részét átfogó kerékpár-útvonal terve egy
kerékpáros célponttal és koordinátáival.
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Cégénydányád

A község a fehérgyarmati kistérség 730 fős települése. A településen várja a látogatót az
Alföld egyik legszebb kastélyparkja, a Kende-kastély körüli 10 hektáros területen
elterülő angolpark. Református templomának impozáns épülete a Kölcsey és Dózsa
utcák találkozásánál magasodik. Történelmünk sorsfordító eseményeinek emlékét őrzi
az emlékpark a Trianon-emlékoszloppal. A községben Általános iskola, Óvoda,
Gondozási

központ,

Orvosi

rendelő

és

Polgármesteri

Hivatal

található.

Kompközlekedés van a település és Ököritófülpös között a Szamoson.
A község a Szamos jobb parti töltésén futó kerékpárúton érhető el egyik irányból
Fehérgyarmat, másik irányból Gyügye felől, illetve a nagy forgalmú, de keskeny 4127.
főútról a kisforgalmú 4138. közutra kanyarodva Fehérgyarmat és Zsarolyán felől. A
másik irányból Gyügye felől a kisforgalmú 4137. közúton is elérhető a község. Ezek a
kisforgalmú utak jó alternatívát kínálnak a bringásnak, ha a kerékpárutat el akarja
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hagyni. Szép tájakon kanyarognak változatosan és bár minőségük hagy némi kívánni
valót maga után, valóban kicsi a forgalom ezeken az utakon.
A települést érinti a Szamos jobb parti töltésén Satu Mare-tól Fehérgyarmat felé tartó
két irányú elválasztás nélküli 2,5 méter széles kerékpárút.
A község elsősorban a kerékpáros közlekedésnek a meglévő kisforgalmú közúthálózaton történő lebonyolítását látja járható útnak. A kerékpáros infrastruktúra
kiépítése a közintézmények és kerékpáros célpontoknál lévő megfelelő számú
kerékpártároló kiépítését, kerékpáros pihenőhely kialakítását, szállások létrehozását
jelenti esetükben.
A

település

rendezvényein

kerékpáros

programokat,

túrákat

szerveznek.

Kezdeményezésükre indult el a Szőke Szamos Egyesület keretében az évente
megrendezett kerékpáros templom túra a Szamos mentén.
Gyermekvédelmi, iskolai és egyházi táborokat szerveznek minden évben, melyek
mindig tartalmaznak a kerékpározást népszerűsítő programokat, túrákat.
A településen található kerékpáros célpontok:
1. Kastélypark - Kende-kastély
2. emlékpark a Trianon-emlékoszloppal
3. Polgármesteri hivatal
4. Református templom
5. Általános iskola
6. Gondozási központ - Idősek otthona
7. Óvoda
8. Komp
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Császló

Császló községet a kerékpáros kisforgalmú közutakon, illetve mezőgazdasági utakon
tudja a kerékpárutakról letérve elérni. A legközelebb a Csengersimából Csegöld felé
futó kerékpárutnak a Szamos-Túr közi zárógát tetején lévő 4146. közúttal találkozó
végpontja van. A 4146. közúton tovább haladva Rozsály felé az első aszfaltozott lejárón
tudunk bal kézre letérni a településre.
Más úton Gacsály felől, illetve a másik irányból Csegöld felől lehet megközelíteni a
kisforgalmú 4128. számú közúton.
A községet tömegközlekedéssel Fehérgyarmat felől lehet távolsági busszal elérni.
A településen számos kellemes meglepetés érheti a kerékpárost.
18
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Császlóban található Európa legidősebb somfája, amely a Rácz kertben a Kossuth
utcáról közelíthető meg.
A településen a fáradt bringást horgásztó, park, játszótér várja. Ha megéhezik a
település 100 adagos főzőkonyháján, vagy a Kossuth utcán lévő étteremben kóstolhat
meleg ételt . A községben vendégház várja a fáradt vándort szomszédságában szaunával
és masszázs lehetőséggel, ahol kempingezni is lehet.
A község a nem aszfaltozott, murvás kerékpárutakban látja a fejlesztési lehetőséget.
Ezeket a környező erdők, mezők útjain képzelik el kialakítani. Az igényekre kemping
kialakításával és szolgáltatásaik bővítésével kívánnak felkészülni.
A településen található kerékpáros célpontok:
1. Európa legidősebb somfája
2. horgásztó, park, játszótér
3. Református templom
4. vendégház szaunával
5. Idősek otthona, főzőkonyha
6. kocsma, étterem
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Csegöld

Csegöld község területét két kerékpárút szakasz érinti, melyek között több kis forgalmú
út teremt összeköttetést.
1. A településtől keletre a Szamos-Túr közi zárógát és a 4146. közút találkozásáig vezet
a Csengersimáról induló kerékpárút 7 km-en. A 4146. közút zárógáton futó szakaszán
tovább kerekezve 5 km-t a kerékpárút folytatódik ott ahol a közút Rozsály felé letér. A
kerékpárút tovább halad a zárógát tetején és beviszi a kerékpárost Zajta községbe.
2. Csegöldtől dél-nyugatra a Satu Mare – Fehérgyarmat között a Szamos jobb parti
töltésének koronáján futó két irányú, elválasztás nélküli, 3 méter széles kerékpárút
kiérve Szamostatárfalváról Szamosújlak felé halad.
A két kerékpárutat Csegöld érintésével a 41141. számú kisforgalmú közúton lehet elérni
Csegöldön áthaladva és rákanyarodva jobbra a nagyobb forgalmú, de keskeny és ezért
kerékpározásra csak a rövid összekötő szakaszon javasolt 4127. közútra, mely
Csengersimát és Fehérgyarmatot köti össze. A 4127. közúton kb. 500 métert haladva
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elérjük a Szamos-Túr közi zárógátat, ahol Zajta felé a 4146. közúton, vagy Csengersima
felé a zárógát tetején futó kerékpárúton tudunk tovább haladni.
A másik lehetőségünk, hogy Csegöldről a szintén kisforgalmú 4128. közúton elérhetjük
Császlót és ezen keresztül Gacsályt.
Csegöldről szintén kisforgalmú közúton elérhető Hermánszeg is, az út idén lett átadva.
Csegöldön a kerékpáros célpontok többségénél található kerékpár tároló, bár csak 2-6
kerékpár elhelyezésére nyújt lehetőséget.
A görög katolikus templomnál, amely műemlékkként egy kis park közepén áll.
A vegyesboltnál, a polgármesteri hivatalnál, az idősek klubjánál, illetve a VÉPISZ
konzervüzem területén.
A község távolsági busszal közelíthető meg Fehérgyarmat felől.
A település rendelkezik fejlesztési koncepcióval és településrendezési terve, valamint
közterület használati rendelete is rendelkezik a kerékpáros közlekedés kapcsán.
A településen alsó tagozatos általános iskola és óvoda található. Kampányt a kerékpáros
közlekedés kapcsán még nem szerveztek.
Kerékpáros célpontok a településen:
1. Sportpálya
2. Polgármesteri hivatal és kultúr ház
3. Általános iskola alsó tagozatos és római katolikus kápolna, plébánia
4. Görög katolikus templom műemlék.
5. Rendelő háziorvosi és védőnői, gyógyszertár
6. Idősek otthona
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Csenger

A település körzetközponti szerepet tölt be, járási székhely. Vasútállomással és
távolsági busz pályaudvarral rendelkezik. Vasúton Mátészalka felől, busszal Mátészalka
és Fehérgyarmat felől érhető el. Területén három kiépített kerékpárút található,
melyeket az elmúlt 6 évben építettek.
1. A város fő közlekedési útvonala mentén halad az Ady Endre utcán (Hrsz.: 2061/6.), a
4924. számú országos összekötő út belterületi szakaszán. Csenger „Újtelep” városrész
kerékpáros forgalmát gyűjti és vezeti rá fent részletezett Ady E. utcai kerékpárútra, azon
keresztül a városközpontra. 960 méter hosszú jó állapotú, elválasztás nélküli gyalog- és
kétirányú kerékpárút optikai elválasztással. Elsősorban a helyi lakosság zavartalan és
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biztonságos kerékpáros közlekedésének biztosítása célja az iskolába, munkába,
orvoshoz stb. járás, forgalma kb. 1500-2000 kerékpáros/nap.
2. Az előző kerékpárútba csatlakozik és a Szamos töltésen futó kerékpárutat a
településre kapcsolja be az Új Élet utcán (Hrsz.: 350, 172, 47/1.) futó 920 méter hosszú
jó állapotú, elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút optikai elválasztással.
2007-ben épült a városközpont és a köztemet, ill. a Szamos Cipőgyár közötti zavartalan
kerékpáros közlekedést biztosítja, érinti a népjóléti intézményt (egészségügyi
alapellátás, védőnők, szakrendelések), az idősek otthonát, a polgármesteri hivatalt, és a
Makovecz Imre ÁMK-t, sportcsarnokot, gyógyszertárat, Hotel Schustert, Ady Endre
Gimnáziumot. Elsősorban a helyi lakosság zavartalan és biztonságos kerékpáros
közlekedésének biztosítására épült, de a túristák is ezen keresztül tudják a város
központot és az abban fekvő Makovecz-épületeket (népjóléti intézmény, polgármesteri
hivatal, étkező-konyha, sportcsarnok, általános iskola, görög templom), a műemléki
református templomot és a főteret rajta a Szent István lovas-szoborral megközelíteni.
3. A város közigazgatási területén lép be Magyarországra a HUROVELO hálózat Satu
Mare-ből induló és Fehérgyarmat felé tartó szakasza. Áthalad a Szamos bal parti
töltésén a szamosbecsi Szamos-hídig, ahol megszakad, majd a Szamos jobb parti
töltésén folytatódik Fehérgyarmat felé közel 40 km-en.
A város tervei között szerepel a külterület 0157. hrsz-en megépítendő kerékpárút
megtervezése 930 méteres szakaszon a Csengeri Kistérségben az M49-es főút mellett
megépülő, a településéket összekötő „Kerékpárút hálózat fejlesztése” című KÖZOP3.2.0/c-08-11

kódszámú

pályázat

keretében.

A

projekt

célja

Győrtelek

–

Szamosangyalos közötti külterületi kerékpárút/ak engedélyes tervének elkészítése, az
építési engedély megszerzése. A helyiek illetve a környező települések lakosainak
települések közötti kerékpáros forgalmát kívánja biztosítani, valamint turisztikai célú
használatra is alkalmas lesz. Kapcsolódni fog a Győrtelek felől már megvalósított
KÖZOP 3.2.0/A-08-2008-0002 azonosító számú pályázat tervezett nyomvonalához,
amely kapcsán a Győrtelek-Kocsord szakasz kivitelezésére már pályázat került
benyújtásra.

Érinti

Győrtelek,

Ököritófülpös,

Porcsalma,

Pátyod,

Csenger,

Szamosangyalos településeket, tervezett nyomvonala a települések belterületén
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meglévő, vagy tervezett kerékpárutakhoz kapcsolódik, azokat kiegészíti és hálózattá
kapcsolja össze.
A város közintézményeinek és kerékpáros célpontjainak tárolókkal való ellátottsága
eltérő képet mutat, a folyamatosan megvalósuló projektek miatt. Több közintézmény
már fel lett szerelve az OTÉK-nak megfelelő számú, néhol fedett kerékpár tárolóval,
ugyanakkor az igények nem kerültek felmérésre, ezért helyenként láthatóan a használat
során többletigény jelentkezik. Az intézmények ellátottságát az alábbi táblázat foglalja
össze:
Intézmény

Címe

Kerékpár tároló

OTÉK-nak megfelelő
számú tároló
megfelel
megfelel
megfelel
megfelel

Polgármesteri hivatal
Általános iskola
Gimnázium
Kollégium
Népjóléti intézmény
Orvosi rendelő
gyógyszertár
gyógyszertár
Sportcsarnok

Ady E. u. 14.
Ady E. u.
Kossuth u.
Honvéd u.
Honvéd u.
Ady E. u. 20.
Rákóczi u. 57.
Ady E. u.
Tisza utca
Ady E. u.

Múzeum
Sport telep

Hősök tere
Hunyadi u.

van
van
van (fedett)
van
nincs
van
bővíteni szükséges
van
megfelel
van
megfelel
van
megfelel
van, az iskolával megfelel
együtt
nincs
nincs

Sajnálatos, hogy a Sport telep még nem kapott megfelelő számú a sportolni vágyó
emberek egészséges közlekedését elősegítő, biztonságos kerékpár tárolót. A
kerékpártárolók telepítése folyamatosan, az intézménybővítéseknek megfelelően
történik. Új kerékpártárolók elhelyezése, az utóbbi időszak megnövekedett igénye miatt
szükséges lenne a városközpontba az intézményektől és üzletektől függetlenül. Erre
vonatkozóan konkrét elképzelés, koncepció nincs, de a problémát a város vezetése
ismeri. A kerékpár tárolók használata ad-hoc jellegű, főként mivel leginkább látogatói
igényeket elégít ki a célpontoknál. A hosszabb ideig az intézményekben tartózkodó
dolgozói és tanulói igényekre reflektálva érdemes lesz a problémával a későbbiekben a
vagyonvédelem okán foglalkozni.
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A kerékpáros közlekedést népszerűsítését segíti az Általános iskola parkjában kiépített
KRESZ tanpálya segítségével a tanév során folyamatosan biztosított foglalkozás, ahol a
biztonságos közlekedés szabályaival ismerkednek a fiatalok.
Az általános és középiskolások részére Papp Szilárd általános iskolai tanár
szervezésében kerülnek túrák megtartásra.
A város rendelkezik a kerékpározásra vonatkozó koncepcióval. A település rendezési
eszközök közlekedési részében, illetve alátámasztó munkarészében említés szintjén
merül fel a kerékpárút létesítésének ténye. Más szabályozásban nem kerül a
kerékpározás, illetve az ezzel kapcsolatos létesítmények létrehozása említésre.
Kerékpáros célpontokat számos csoportban azonosítottunk:
1. Árvizi-emlékmű, közpark játszótérrel, Mol-benzinkút bringás ponttal.
2. Rendőrség, Óvoda, Bölcsöde
3. Polgármesteri hivatal (Makovecz-épület), Kistérségi, járási iroda, Egészségügyi
központ (Makovecz-épület) fogorvossal, járóbeteg ellátó centrummal, HotelSchuster (műemlék-épület), Idősek-otthona.
4. Sportcsarnok (Makovecz-épület), Iskolai konyha étteremmel (Makovecz-épület),
Általános iskola (Makovecz-épület), Gyógyszertár, Gimnázium és kollégium.
5. Fő-tér, Sport-pályák, Busz-pályaudvar, Otp bank-fiók, élelmiszer áruház,
kerékpár-bolt.
6. Műemlék

református-templom,

Idősek-otthona(egyházi),

Görög-katolikus

templom (Makovecz-épület), műemlék Római-katolikus templom.
7. Komp.
8. Unitárius-templom.
9. Gyógyszertár (műemlék-épület)
10. Vasút-állomás.
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Csengersima

A település személy és teherforgalmi határátkelőhely Románia felé, távolsági busz
megállóhelyekkel rendelkezik, a járatok egy része Fehérgyarmat, egy része Csenger
felől érkezik. Közigazgatási területén két kerékpárút épült 10 évvel ezelőtt. Ezek
elválasztás nélküli gyalog és kerékpárutak. Az akkori szabványnak megfelelően 1,8
méteres szélességűek, optikai elválasztás nem került felfestésre, közlekedési táblákkal
megfelelően kitáblázottak.
Egy önálló nyomvonal vezetésű, két irányú, elválasztás nélküli kerékpáros és gyalogos
forgalomra alkalmas, külterületi 2,1 km hosszú szakasz vezet a Csengersima-Petea
személy és teherforgalmi határátkelőhelytől Csengersima felé. Ez a kerékpárút
sajnálatos módon véget ér a Szamos-Túr közi zárógátnak a 49. főutat keresztező
szakasza előtt. Ezen a ponton a kerékpáros forgalom rávezetésre került a 49. főutra,
amely nagyforgalmú teher és személygépjármű forgalmat vezet le. Különösen
balesetveszélyes, ez a megoldás azért is, mert a rávezetési pont után erős emelkedővel
vezet fel a zárógát tetejére a 49. főút, amelynek két oldalán korlát vezet a padka mellett.
Majd a zárógát után erős lejtő vezet le a település előtt külterületi részen található
bazársor felé, ahol mindig számos vevő áll meg a parkolóban. Külön veszélyessé teszi
26
Ezen helyzetfelmérés tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Únió hivatalos álláspontját.
www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu

ezt a szakaszt az a tény, hogy a Csengersima felől az Országhatár felé közlekedő
kerékpárosoknak a hiányzó szakaszon kétszer át kell kelniük a főuton. A kerékpárút
elfogadható

állapotú,

rendszeresen

karbantartott

kaszálással,

víz

elvezetés

biztosításával, hordalék letakarításával, gallyazással, de felülete kezd repedezetté válni
egyes szakaszokon hosszanti irányban. A következő évek során felújításra,
nagykarbantartásra fog szorulni. Ezen a kerékpárúton kb. napi 300-600 kerékpáros
közlekedik.

Főként

mezőgazdasági

idénymunkára

napi

rendszerességgel

Magyarországra érkező kerékpárosok, de számos túrista is használja a kerékpárutat.
Erről a kerékpárútról lekanyarodva közelíthető meg Nagygéc történelmi emlékhely is.
A másik kerékpárút Csengersima belterületén vezet végig a 49. főúttól Fehérgyarmat
felé menő 4121. számú közút mellett önálló nyomvonal vezetéssel, két irányú forgalmat
bonyolítva, elválasztás nélküli kerékpáros és gyalogos forgalmat bonyolítva le 1,8 méter
széles pályán. A kerékpárút kezdőpontja a település előtti külterületi részen található
bazársornál kezdődik, innen a 49. főút mellett fut 200 méteren keresztül, majd a
település belterületét elérve a 49. főúttól Fehérgyarmat felé menő 4121. számú közút
mellé kanyarodik és a község fő közlekedési útjaként funkcionáló Kossuth utcán vezet
végig a község belterületi szakaszának végéig 1,9 km hosszon. A belterületen végig
haladó szakaszon 5 mellékutca és 1 közút keresztezi a kerékpárutat, minden mellékutca
kereszteződésében a kerékpáros rendelkezik elsőbbséggel, a közúttal találkozó
kereszteződésben a kerékpárosok elsőbbségadásra vannak kötelezve. Ez, valamint az,
hogy a kapubejárók közvetlenül a kerékpárútra futnak ki balesetveszélyessé teszi a
közlekedést a kerékpárosok számára. Az elmúlt években többször fordult elő udvarról
kihajtó jármű és kerékpáros ütközése, de 8 napon túl gyógyuló személyi sérülés nem
történt. Ezen a kerékpáruton közlekedik a település lakossága, valamint számos
idénymunkás, kb. 200-500 kerékpáros/nap forgalmat okoz, ami a kerékpársáv
kialakításához képpest túlzottan nagy forgalmat generál. Erről a kerékpárútról érhető el
a település majd minden fontos kerékpáros célpontja: iskola, óvoda, polgármesteri
hivatal, kápolna, idősek klubja, élelmiszer üzletek, kocsma, cukrászda, posta, virágbolt.
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A községben tervezik új kerékpárutak létrehozását. Ezek tervezése már megtörtént,
illetve jelen projekt keretében történik meg.
1. A két meglévő kerékpárutat a 49. főúttal párhuzamosan tervezik összekötni 600 méter
hosszan. A beruházásnak nagy a fajlagos költségigénye a zárógáton történő átvezetés
miatt,

ugyanakkor

fontos

megépítése,

mivel

így

megoldódna

a

jelenlegi

balesetveszélyes helyzet. Másik előnye ennek a szakasznak, hogy a FETIVIZIG
beruházásában idén elkezdődő kerékpárút építés kezdőpontját is ez kapcsolná be a
meglévő kerékpárutakba.
2. Szintén tervezés alatt áll jelen projektben egy kerékpárút a zárógát és a Szamos jobb
parti töltés koronáján, ami összekötné a már létező kerékpárutakat a Szamos töltésén
idén épülő Satu Mare – Csenger – Fehérgyarmat közötti kerékpáruttal. Ugyanez a
kerékpárút köti össze Csengersimát Komlódtótfalu érintésével Szamosbecs községgel,
tehermentesítve ezzel a 49. főút Csengersima–Szamosbecs szakaszát. Ennek tervezése 3
szakaszban történik: Szamos-Túr közi zárógát, Szamos jobb parti töltés és Szamosbecs
72. hrsz-en levezetése a töltésről a 49. főútig 4,6 km hosszan.
3. Előző években megtervezésre került, de jelenleg nem rendelkezik érvényes vízjogi
engedéllyel az a szakasz, amely a meglévő Kossuth utcán haladó kerékpárutat köti össze
a település történelmi magjában álló műemlék Református templommal és a mellette
felépülő ifjúsági szállással, erdei iskolával és tanösvénnyel 300 méter hosszan. Ez a
kerékpárút

biztosítja

a

rövid

és

biztonságos

elérését

a

település

számos

közintézményének a település történelmi magjában lakók számára, valamint a meglévő
kerékpárutakról a túristáknak a műemlék templomig és a temetőben található régészeti
lelőhelyig a kurgánig (halomsír).
A meglévő kerékpárutak felújítására sajnos nincs forrása a településnek, viszon
karbantartásukat minden évben végzik, többek között közmunka program segítségével.
A tervezett kerékpárutak megépítésére idén a FETIVIZIG-gel közösen pályázatot
nyújtottak be HURO/1101 alapra, sajnos a pályázat nem nyert támogatást.
A FETIVIZIG e héten kezdett el megvalósítani egy új kerékpárút szakaszt a SzamosTúr közi zárógát koronáján a zárógát és a 49. főút találkozásától Csegöld felé a 4121 és
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4146 közutak csomópontjáig 5,5 km-en, ahol a 4146 közútra kerül rávezetésre. Ezen
szakaszhoz tartozik a 4146. közútnak a zárógát töltéséről Rozsály felé letérő szakaszától
a zárógát koronáján Zajta vasútállomásra vezető földútig vezető 1,5 km-es szakasz is,
mely Zajta községet teszi elérhetővé kerékpárúton.
A település kerékpáros célpontjainak kerékpár tárolókkal való ellátottsága nem
kielégítő. A polgármesteri hivatalnál 6 db kerékpár fér a tárolóba. Ugyanez a tároló látja
el a konyha és a hozzá tartozó étterem szükségleteit is, így elégtelen számú és régi
típusú, a szélesebb villájú mountenbike-ok már nem férnek be biztonságosan. A
Kossuth u. 77. szám alatti bolt előtt 6 db tárolható, de a tároló a fentihez hasonló. Az
általános iskolánál Az idősek otthonánál OTÉK szerinti, vagy az igényeket vizsgáló
felmérés nem készült a középületekhez, kerékpáros célpontokhoz szükséges tárolók
kapacitása kapcsán. A meglévő tárolók elavultak és az igényekhez képest nem
biztosítanak elegendő tároló helyet. Elhelyezésük fűves területen van, ami sáros időben
hátrány. A kerékpár tárolók használata ad-hoc jellegű, ami a település jellege és
közbiztonsága miatt nem okoz problémákat.
A település kerékpáros közlekedésével korábban foglalkozott az önkormányzat pályázat
kapcsán, de részletes előtanulmány nem készült. A település rendezési eszközök
közlekedési részében, illetve alátámasztó munkarészében említés szintjén merül fel a
kerékpárút létesítésének ténye. Más szabályozásban nem kerül a kerékpározás, illetve az
ezzel kapcsolatos létesítmények létrehozása említésre. A kerékpárút karbantartása
kapcsán közterület tisztántartásáról szóló rendelet a kerékpárútnak az ingatlan előtti
tisztítását, galyazását az ingatlan tulajdonos kötelezettségévé teszi.
A településen 5 csoportban rögzítettünk főbb kerékpáros célpontokat.
1. Kodály köz: Orvosi rendelő, Idősek klubja, Általános iskola és tornaterem, sportpálya
és öltöző, Katolikus kápolna
2. Élelmiszerbolt, Malibu-cukrászda, Kocsma, Titi-büfé
3. Polgármesteri hivatal, Óvoda
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4. Kurgán – halomsír (régészeti terület) - temető
5. Műemlék román kori református templom.
A további kerékpáros célpontokat a településhez tartozó térkép és leírás tartalmazza
weboldalunkon.
A településen és az iskolában nem folyt kerékpáros kampány, vagy oktatás.
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Fehérgyarmat

A település a Fehérgyarmati kistérség és
járás központja, a kistérség és járás
egyetlen

városi

Gazdasági,

rangú

oktatási,

települése.
közigazgatási,

kultúrális, szolgáltatási, közlekedési és
egészségügyi

téren

vezető,

központi

szerepű település vonzáskörzetében és
ebbe nemcsak a kistérség területe értendő
bele. A tömegközlekedés csomópontja a
város. Busz-pályaudvaráról a kistérség
minden települése elérhető, illetve a szomszédos kistérségek és megyeszékhelyek is.
Vasút-állomásáról Zajta felé ágazik tovább szárnyvonal.
Kerékpáros közlekedés fejlesztése terén számos terv készül és a korábbi
kezdeményezések kezdenek beérni.
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A városban nincsenek kerékpárutak, de külterületén több helyen is most épül
kerékpárút.
1. A Szatmárnémeti Fehérgyarmat között húzódó kerékpárút a fehérgyarmati vasúti
hídig tart. Lehetőséget biztosít a város számára a kerékpáros közlekedés területi
központjává válni. A kerékpárút ugyan 3 km-re a várostól ér véget, de egy kisforgalmú
közút

lehetőséget

ad

a

várossal

való

összekapcsolására

kerékpáros

barát

intézkedésekkel. A kerékpárút a vasúti hídnál lévő lejárón a „régi” Tunyogi útra
kanyarodik rá, melyen a kerékpáros a 491-es útra tud csatlakozni a Matolcsi úton
érkezve be Fehérgyarmat belterületére. A kerékpáros közlekedésre most is alkalmas az
út, bár a közút felülete felújításra szorul. A kerékpáros a belterületre érve sajnos az
úttestre szorul, ami viszont szerencsére elég széles, bár a parkoló autók szűkítik a
lehetőségeket. A központba érkezve mehetünk a belvároson át Kisar felé, a vasút
állomás felé Csengersima irányába, illetve a MOL benzinkút felé Tiszabecs irányában.
Mindegyik irányban van a kerékpárosok számára a nagy forgalmú utakat elkerülő
alternatív útvonal kisebb forgalommal, de mindegyik kisebb-nagyobb kerülőt jelent.
2. A város másik létező kerékpárútja a Fehérgyarmatról Cégénydányád felé tartó
kerékpárút, mely a 4127. főút a Szatmári utca mellett halad a vasútátkelőtől a város
határában lévő hűtőházig 1,575 km hosszan. A kerékpárút ÉAOP forrásból épült.
Jelentősen csökkenti a főútvonalon a kerékpárosok balesetveszélyét. Főként munkába és
iskolába járók használják.
A város számos olyan tervvel rendelkezik, amely a kerékpáros közlekedés javítását
célozza.
Kerékpárutak építésének beruházása van folyamatban a Fehérgyarmat – Kisar közötti
főúttal párhuzamosan. A beruházás megvalósításához ÉAOP támogatást nyert el a
város. Az Esze Tamás utcától Kisarig a 4127. főút mellett halad majd 6,172 km-en a
kerékpárút, 2013. évben fogják átadni. Kettős jelentőségű a megépítendő kerékpárút.
Egyrészt turisztikai igényeket elégít ki, a térségi központot Fehérgyarmatot köti össze a
térségi turizmus központjának számító Tivadarral, ezért a turisták és szórakozni vágyók
közlekedését nagyban segíteni fogja, nem elfelejtve a fehérgyarmati horgásztavakra
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igyekvőket. Másrészt hivatásforgalmi jelleggel is bír, a munkába, iskolába igyekvők
közlekedését könnyíti meg.
Tervezi a város a Tunyogmatolcs felé történő kerékpárút kiépítését, továbbá a városon
belül is tervezi megoldani a kerékpáros forgalom biztonságosabbá tételét.
A kerékpáros célpontok többsége ellátott kerékpártárolókkal. Ezen célpontok
látogatóinak kerékpár tárolási szükséglete még nem került felmérésre, OTÉK szerint
kötelező parkolószám nem került vizsgálatra eddig. A parkolók használata ad hoc
módon történik, ami kialakításukból is adódik.
A kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó kampányokat eddig nem szerveztek a
városban, ebben idén örömteli változás tapasztalható. Megrendezésre kerül az Európai
Autómentes Nap keretében egy a Város, a Rendőrség és a Tisztiorvosi szolgálat
összefogásával létrejött kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvény.
A város iskoláiban alkalmanként kerül megszervezésre kerékpártúra.
A város nem rendelkezik a kerékpáros közlekedés fejlesztésére vonatkozó
koncepcióval. Településrendezési eszközei csak említés szintjén foglalkoznak a
területtel.
Kerékpáros célpontokat nagy számban azonosíthatunk a településen:
1. Vasút-állomás.
2. Polgármesteri Hivatal, Földhivatal, kerékpár-bolt, Gimnázium.
3. Posta, Görög-katolkus templom, élelmiszeráruház, pizzéria.
4. Műemlék római-katolikus templom, K&H bank-fiók, gyógyszertár.
5. Busz-pálya udvar, Otp bank-fiók, zöldséges.
6. Műemlék református-templom, Kossuth-park, Árvizi-emlékmű, Művelődésiház, Könyvtár, Bíróság,
7. Hortobágyi Nemzeti Park Nyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegység
központja diorámás bemutatóteremmel.
8. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő, Mentőállomás, fagylaltozó, élelmiszer
bolt
9. Városi Strandfürdő, piactér
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Gacsály

A 950 fős község Császló és Rozsály települések között fekszik, melyekkel a 4128.
számú kisforgalmú közút köti össze a települést. A községből kisforgalmú közút vezet
Kisnamény és kisforgalmú önkormányzati út Csengersima felé, keresztül a zárógáton
futó 4127. számú közúton a Géci-sűrű nevű erdő felé, ahol reményeik szerint rövidesen
az Atyából (Románia) induló kerékpárúttal tud csatlakozni.
A községet kerékpárút nem érinti közvetlenül. Ugyanakkor számos kerékpározásra
alkalmas kisforgalmú közút áthalad a községen.
Kerékpárutat az önkormányzat a Császló felől beérkező közút mentén a Petőfi utcán
végig, majd Dósza György utcán Csengersima felé tervez, egy oldalon, két irányú
elválasztás nélküli gyalog és kerékpáros közlekedést levezető kerékpárút létrehozásával.
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A település középületei közül van néhány, ahol nincs kerékpártároló, de többségénél ha
régi fajta is, de van. Felmérés nem készült az igényekről, de azt a napi használat során a
falnak támasztott kerékpárok mutatják, hogy ha van, csak kevés férőhellyel, vagy nincs
is kerékpár tároló, de igény az volna rá.
A település a kerékpáros közlekedés igényeire pihenő és szálláshelyek kialakításával
készül. A község központjában több helyen is szép fásítások, parkos pihenő helyek
találhatóak, játszótér a Petőfi utca két ága között nagyon szép környezetben.
A községben található falusi szálláshely 6 férőhellyel, a Petőfi u. 44. szám alatt. Az
udvaron sütési lehetőség, a házban konyha és fürdő várja a fáradt vándort.
A település rendezési terve, illetve más szabályozó eszközei említés szintjén tesznek
említést a kerékpáros közlekedés fejlesztéséről.
A községben az alábbi kerékpáros célpontokat találtuk:
1. Vasúti megállóhely
2. Katolikus kápolna, előtte park játszótérrel, mellette szálláshely.
3. Református templom, műemlék, szemben bolt, kocsma.
4. Általános iskola, mellette művelődési ház.
5. Polgármesteri hivatal.
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Gyügye

A szamosháti kis község a Cégénydányádi körjegyzőséghez tartozik. A 230 lelkes
község megközelíthető Cégénydányád és Szamosújlak, valamint Zsarolyán felől
kisforgalmú közúton. Busz közlekedés köti össze Fehérgyarmattal.
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A községet érinti a Szatmárnémeti Fehérgyarmat között a Szamos jobb parti töltésén
futó két irányú elválasztás nélküli kerékpárút.
A kerékpárútról lekanyarodva kisforgalmú közutakon tudjuk elérni a környező
településeket és a kerékpáros célpontokat.
A község nem tervez kerékpárút fejlesztéseket. Mivel közútjai kisforgalmúak, ezért
kerékpáros közlekedésre biztonságosan alkalmasak.
A községben található a műemléki védelem alatt álló Europa Nostra-díjas református
templom, mely a XIII. században épült román kori, korai gótikus jegyeket viselő, 1767ben festett kazettás famennyezetet kapott szatmári-templom.
A község középületei nincsenek megfelelő számú kerékpár tárolóval felszerelve.
Felmérés az igényekre nem készült.
A település nem rendelkezik írásos fejlesztési koncepcióval, településrendezési eszközei
csak érintőlegesen foglalkoznak a kerékpáros közlekedéssel.
A községben lévő kerékpáros célpontok:
1. Református templom, Europa Nostra-díjas műemlék.
2. Kocsma, bolt
3. Művelődési ház
4. Polgármesteri hivatal.
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Hermánszeg

A község a szamos-hát árpád korban alapított ősi települése. 260 fős lakosságával
Szamossályi körjegyzőségéhez tartozik. A község gazdag természeti értékekben.
Tömegközlekedéssel Fehérgyarmatról közelíthető meg Szamossályin keresztül. Zsák
település volt egész idei évig csak Szamossályiból volt megközelíthető közúton,
azonban HURO-CBC pályázattal elkészült 2012-ben a Csegölddel összekötő
pormentesített út. A községben XVIII. század végén épített református templom
található.
Kerékpárosok a Szatmárnémeti Fehérgyarmat között a Szamos jobb parti töltésén futó
két irányú elválasztás nélküli kerékpárútról közelíthetik meg Szamossályin keresztül
kisforgalmú közúton a Szamos holtágán átvezető úton.
A másik irányból Csegöld felől kisforgalmú, jó állapotú beton úton, mely a szatmári
tájra oly jellemző vidéken kanyarog látványosan.
A község a Magyar-Román határon átnyúló együttműködés keretében fejleszti
közlekedését, kerékpárutat, sétányt és elérhetőségét biztosító parkolót építve a projekt
keretében. A parkoló és sétányként is funkcionáló kerékpárút építésével a település
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rávilágít a kerékpárutaknak nemcsak a kerékpáros közlekedés terén, de a
kerekesszékesek életminőségének javítása terén is létjogosultsága van.
A parkoló megoldja a Hermánszegre messzebbről érkezők gépjármű tárolásának
problémáját, ami azért is fontos, mivel csak buszjárat biztosítja a tömegközlekedést
Fehérgyarmat felől Szamossályin keresztül.
A középületek többsége el van látva kerékpár tárolóval, azonban ezek régiek és
felmérés a szükségletekről nem készült, üdítő kivétel a 2011-ben épült IKSZT épület
(Integrált Közösségi Szolgáltató Tér), mely modern kerékpár és babakocsi tárolóval van
felszerelve, az épület akadálymentesített.
A község a kerékpáros közlekedést is érintő fejlesztési koncepcióval rendelkezik. A
kerékpáros közlekedésnek a turisztikai jellegére helyezik a fő hangsúlyt a fejlesztések
terén. A település lakosai ugyanakkor rendszeresen használják hivatásforgalmi jelleggel
is a kisforgalmú utakat a településen belül és a közeli Szamossályiban lévő
munkahelyükre történő átjáráshoz.
A településen található kerékpáros célpontok:
1. Kerékpárút-sétány és parkoló
2. Szabó Vendégház és Horgásztó : 3 szoba, 3 fürdőszoba, 2 konyha. 8-15 pihenni
vágyó vendég befogadására alkalmas. A kertben bográcsozáshoz és szalonnasütéshez
kialakított helyek találhatók.
3. IKSZT épület
4. Református templom és harangláb, műemlék jellegű épület a XVIII század végén
épült.
5. Sport-pálya, játszótér
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Komlódtótfalu

A csengeri kistérség legkisebb lakosságszámú települése Komlódtótfalu 127 lakosával.
A nagymultú település az egyik legérintetlenebb szatmári falu számos látnivalóval. A
faluba Csengersima felől át tekerve a Szamos-Túr közi zárógáton balkézre Halastavakat
és horgász-tavat érhetünk el. A falu az 1970-es tavaszi árvíz előtt több mint 1500
lakossal büszkélkedhetett, azonban az árvíz pusztítása után elrendelt építési tilalom
miatt rohamosan elnéptelenedett. Azonban az ikerközség kiterjedése ma is jelentős. A
halastavakat elhagyva beérünk a régi falu házai közé. Bár a mai belterület csak kb. 1 km
múlva kezdődik már az elhagyott telkek között álló valamikori falu házai között
kerekezünk. Beérve Kisfaludy utcára a Becsky-kúria impozáns épülete előtt kerekezünk
el. A kúriával szembeni oldalon falusi szálláshelyet találunk egy szépen felújított
tornácos parasztházban. A kúria mellett az Idősek klubja és a falugondnoki szolgálat
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központja áll. Tovább kerékpározva szép szatmári parasztházak között visz utunk és
elérjük a település központját. Itt a Temető utca egyik oldalán a klasszicista Református
templom, másik oldalán a kis katolikus kápolna áll, mögötte a Kossuth-család
kriptájával. Ezután a játszótér és közpark elé érünk, ami mögött a sportpályákat találjuk
sport öltözővel és füves focipályával, valamint salakos kosárpályával. A játszótérrel
szemben a közösségi házat és polgármesteri hivatalt találjuk. A Kisfaludy és Híd utca
találkozásánál a híres „Kurta-kocsma” áll, ami bizony „oda rug ki a Szamosra...”, a
XIX. századi épület másik felében vegyesboltot találunk. A Híd utcán a Szamos felé
haladva a régi híd helye mellett lévő csónakos komphoz érünk, melyen Csengerbe
kelhetünk át.
A községet több kerékpáros projekt is érinti. A község területén áthaladó Szamos jobb
parti töltés korona megerősítésével tervezett az országhatártól a FETIVIZIG két irányú,
elválasztás nélküli kerékpárutat a Szamos-Túr közi zárógátig. Romániában Dorolt
község idén építi meg a Dara (Szamosdara) közigazgatási határától az országhatárig a
Szamos jobb parti töltés tetején futó kerékpárut szakaszt, várva hogy a magyar oldalon
is megépüljön a folytatása és a schengeni határnyitás után ismét szabadon
kerekezhessenek a szomszédos falvak között a szatmári emberek.
Jelen projektünkben a Csengersimáért Közhasznú Egyesület Szamosbecstől a Szamos
jobb parti töltésén a Szamos-Túr közi zárógátig, majd a Szamos-Túr közi zárógáton
Csengersimáig a 49. főútig tervez kerékpárutat. Ezzel összekötve a most létesült
kerékpárutakat és a már létezőket egyben a határátkelőhelyre is bekapcsolva a
kerékpáros hálózatot.
A község a fejlesztésekre kemping létrehozásával és a komp fejlesztésével készül. A
Híd utcán egy hangulatos dió ligetes telken kíván kempinget létrehozni a
A település rendezési eszközök érintőlegesen foglalkoznak a kerékpáros közlekedés
fejlesztésével.
A település rendelkezik turisztikai fejlesztési koncepcióval.
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Rozsály

Az ország „legkisebb nagyközsége” a 750 lelkes Rozsály. A messzire visszanyúló
történelemmel

büszkélkedő

település

a

környék

mikrotérségi

központja.

A

közszolgáltatások szinte teljes köre elérhető a településen. Iskola, óvoda, idősek
otthona, főzőkonyha étteremmel, könyvtár, polgármesteri hivatal, posta, orvosi rendelő,
gyógyszertár, tájház, sport pályák, közpark.
A településen 2,7 km hosszan a vasútállomástól a település fő közlekedési útvonala
mentén a Tisztaberek felé vezető úton található iskola előtt elhaladva a gazdasági
udvarig. A kerékpárút kb. 1,5 méter széles elválasztás nélküli egy oldali két irányú,
optikai elválasztás nélkül.
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A kerékpárút elsősorban hivatásforgalmi jelleget tölt be, azonban szerepe turisztikai
jelleget is felvehet a későbbiekben. A HURO/0802/006-ban megépülő Szamos-Túr közi
zárógáton a 4146. számú közúthoz csatlakozó, majd arról Zajtáig vezető kerékpárút
kapcsolódást jelent a főként turisztikai célú kerékpárutakhoz és több természetvédelmi
tanösvényhez.
A község nem új kerékpárutak terveivel, hanem a kerékpárosokat is kiszolgálni tudó
kulcsosház létesítésével kíván új lehetőségeket teremteni a településen.
A középületeknek egy részénél áll rendelkezésre kerékpártároló, ezek régi típusúak. Az
OTÉK előírásai, illetve igényfelmérés még nem előzte meg ezek telepítését. A tárolók
számát és minőségét tervezik javítani kapcsolódva más pályázatokhoz.
A település ugyanakkor több kerékpározást népszerűsítő rendezvényt is fel tud mutatni.
A községben évente megrendezésre kerülő rendezvények (pünkösdölő) keretében a
rendőrséggel együttműködve kerékpáros közlekedés-biztonsági verseny és bemutató,
tájékoztató is megtartásra kerül.
Az iskolában minden évben kerülnek kerékpár-túrák megszervezésre, a sonkádi Bukógátnál lévő üdülőhelyre a gyerekek számára.
A település fejlesztési koncepciója, településrendezési eszközei nem rendelkeznek a
kerékpáros közlekedés érdekében szükséges beavatkozásokról.
A település tömegközlekedéssel vasúton Jánkmajtis-Fehérgyarmat-Mátészalka vonalon
közelíthető meg, busszal Fehérgyarmatról.
A község kerékpáros célpontjai között kell megemlítenünk:
1. Vasúti megállóhely.
2. Sport-pályák öltözővel.
3. közpark emlékművel és kerékpárúttal a patak partján
4. termelői piactér elárusító asztalokkal,
5. polgármesteri hivatal, rendőrőrs, teleház, gyógyszertár.
6. Görög katolikus templom ikonosztázzal, orvosi rendelő, tájház parasztudvarral.
7. Református templom
8. Gazdasági udvar
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Szamosbecs

Szamosbecs község a csengeri kistérség 380 fős települése. A községben a Csengerből
induló távolsági busz megállói vannak. Területén található a 49. főút Szamoson átívelő
hídja, a községet ketté választja a 49. főút. A Szamos jobb parti töltésén Satu Mare-tól
Fehérgyarmat felé futó kerékpárút jobb parti szakasza itt indul.
A település tervezi két oldali nyitott kerékpársáv kialakításával elérhetővé tenni
műemléki templomát a Kossuth utcán a Szamos jobb partján futó kerékpárútról.
A község déli felében a környéken épülő és meglévő kerékpárutakat összekötő szakasz
kerül tervezésre a Csengersimáért Közhasznú Egyesület szervezésében. A tervezett
kerékpárút a Kossuth utca déli végén az Új Élet utcával találkozó pontján indul. A
Szamos jobb parti töltésén halad a Szamos-Túr közi zárógátnak a Szamos jobb parti
töltésével találkozó pontjáig, majd a zárógát koronáján Csengersimáig két irányú,
elválasztás nélküli kerékpárútként.
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A község sport és szabadidő központját tervezi pályázat keretében biciklis pályával
bővíteni, főként a fiatalokat megcélozva a szabadidős kerékpározás területén.
A

település

középületei

rendelkeznek

kerékpárok

tárolására

régi

típusú

kerékpártárolókkal. Az igények ugyan nem kerültek felmérésre, így alkalmanként
előfordul, hogy kevésnek bizonyul a tároló kapacitás, de ez csak azt jelzi, hogy a
településen sokan közlekednek kerékpárral. A jövőben az önkormányzat tervezi a tároló
kapacitásokat bővíteni.
A település korábbi pályázataiban tervezte kerékpározást népszerűsítő kampány
folytatását (Bringázz a munkába!), de a pályázat elutasítása miatt ez nem valósult meg.
A község rendelkezik szálláshely lehetőséggel és tisztálkodásra alkalmas hellyel a
sportpályánál az átutazó turistáknak ugyan még nincs kiajánlva.
Az önkormányzat korábbi pályázat kapcsán készített kerékpáros fejlesztési koncepciót.
A település rendezési terve érintőlegesen foglalkozik a kerékpározás létesítményeinek
elhelyezésével és fejlesztésével.
A parkolási és közterülethasználati rendelet nem tartalmaz kerékpáros létesítményt
érintő rendelkezést.
Kerékpáros célpontokat 6 csoportban azonosítottunk:
1. Gomba söröző és kisbolt.
2. Sport és szabadidő központ. Füves nagypályás foci pálya és salakos teniszpálya,
bitumenes kézilabda és kosárlabda pálya található itt. Sportöltöző és szálláshely,
valamint nagy fedett terasz és szabadtéri sütési lehetőség került itt kialakításra.
3. Polgármesteri hivatal, valamint vele szembeni oldalon Pince klub nevű
rendezvényterem 100 fő befogadó képességgel.
4. Orvosi rendelő, védőnői szolgálat és közpark.
5. Református templom (XV. századi gótikus stílusú, zsindelyes fedésű műemlék),
mellette posta.
6. Óvoda.
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Szamossályi

Szamossályi ez a kis szatmári község, mely a Szamos és a Holt-Szamos közé épült a
jobb parton, településrésszel rendelkezik a Szamos folyó bal partján is. A település
körjegyzőségi központ, ahol számos közszolgáltatás érhető el a környező települések
számára is. Iskola, óvoda, gondozási központ, orvosi rendelő. A település fejlődését
segítette az 1932-es folyamszabályozás, mivel a Szamos által körülzárt település az
árvizektől biztonságba került. Problémát azzal okozott a szabályozás, hogy a község
földjeinek jó része a Szamoson túlra került, ezt a napkeltétől napnyugtáig járó 20 tonnás
komp oldja meg.
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A községet a Szatmárnémeti Fehérgyarmat között a Szamos jobb parti töltésén futó két
irányú elválasztás nélküli kerékpárút érinti rendkívül látványos módon a Holt-Szamos
két végpontja között haladva végig.
A község nem tervez új kerékpárutakat. A közutaka kis forgalmúak, így biztonságos
közlekedésre adnak lehetőséget.
A középületek és kerékpáros célpontok tárolóval való ellátottsága nem teljes körű,
felmérés nem készült az igényekről.
A település tervezi a tárolók fejlesztésével és szálláshelyek, kerékpáros turizmust
kiszolgáló és a vizi-turizmussal összekötni képpes bázis kialakításával a feltételek
javítását. Már meglévő szálláshelyeik fejlesztésével kívánnak a kerékpáros turisták
igényeinek jobban megfelelni.
A községben a Szatmári Örökségek Útján Egyesület, mint civil szervezet segíti a
kerékpározás népszerűsítését rendezvényeivel. A rendezvények elsősorban az ifjúságot
célozzák és a szabadidős kerékpározás népszerűsítésére törekszenek.
A község rendezési tervében pihenő övezet kijelölésével tervezik a kerékpáros turizmus
igényeit kielégíteni. Írott koncepció nem készült eddig a fejlesztésekre.
A községben az alábbi főbb célpontok találhatóak:
1. Polgármesteri hivatal
2. Gondozási központ.
3. Iskola
4. Óvoda
5. Orvosi rendelő
6. Református templom.
7. Éva presszó: 20-30 fő befogadására alkalmas rendezvény-terem és presszó, udvarán
pihenő, sütögető hellyel.
8. Szamosparti vendégház:Saját stéggel, horgászhellyel rendelkező felújított parasztház.
8-12 pihenni vágyó vendég befogadására alkalmas. A kertben bográcsozáshoz és
szalonnasütéshez kialakított helyek találhatók.
9. Sport-pálya
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Szamostatárfalva
A kis szamos menti
falut a Szamos jobb
parti

töltésén

futó

Szatmárnémetitől

Fe-

hérgyarmat felé tartó
kerékpárút

érinti.

kerékpárútról

A
a

községbe az Ady Endre
utcán

keresztül

a

település északi részén
tudunk

letekerni

a

töltésről,

illetve

két

földuton

később

pár

száz méteres földúton
való kerekezés árán. A
község
kisforgalmú

útjai
közutak,

minőségük

kissé

leromlott, sok kisebb kátyú található az úton. A községből Szamosbecs felé az Ady
Endre utcán végigtekerve tudunk tovább haladni, Csegöld felé az Ady Endre utcából
nyíló Új Élet utcán kibiciklizve tudunk egy új, jó minőségű összekötő úton eljutni.
Az önkormányzat nem tervezi új kerékpárutak kialakítását, de a közúthálózat forgalmát
tekintve önálló vonalvezetéssel ez nem is indokolt.
A kerékpározás szempontjából érdekes célpontok az Ady Endre utcán érhetőek el. Ezek
az alábbiak:
1. Polgármesteri hivatal
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2. Orvosi rendelő, mellette busz megállóval. Itt található a Millenniumi emlékpark
játszótérrel, pihenőhelyekkel, sportpályával, színpaddal.
3. Református templom. Műemlék épület, árpád kori, román stílusú, gótikus elemekkel
is díszített. Előtte álló fa harangláb, melynek harangja 1650-ben készült.
4. Kocsma és bolt.
A kerékpáros célpontok legnagyobb hiányossága, hogy kerékpártárolót csak a kocsma
előtt találtunk, itt 8-10 kerékpár tárolására alkalmas, régi fajta tárolók vannak.
A településen kerékpározással kapcsolatos kampány nem folyt.
A településen 20 fő befogadó képességű, korábban erdei iskolaként üzemelő épület
található, mely felújításra szorul, de szállást tud biztosítani az ide érkezőknek.
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Szamosújlak

A 420 lakost számláló szatmári községet délről a Szamos-folyó, keletről a Holt-Szamos
határolja, nyugatról Gyügye, keletről Szamossályi felől közelíthető meg. A település
közigazgatásilag Cégénydányád körjegyzőséghez tartozik a Fehérgyarmati járásban.
A községbe a tömegközlekedést a Fehérgyarmat felől közlekedő buszjárat biztosítja.
A községet a Szatmárnémeti Fehérgyarmat között a Szamos jobb parti töltésén futó két
irányú elválasztás nélküli kerékpárút érinti. A kerékpárútról a Petőfi utcára vezető
rámpán tudunk a községbe bejutni.
A település kisforgalmú közútjai biztonságos kerékpározást tesznek lehetővé mind
Gyügye, mind Szamossályi, valamint Jánkmajtis felé. A Jánkmajtis felé vivő út nagyon
szép látványt nyújt, ahogy a Holt-Szamos partján kanyarog.
A község nem tervez kerékpárút építéseket, kisforgalmú közútjai kielégítik az
igényeket.
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A kerékpáros közlekedés fejlesztése terén a közintézmények kerékpáros tárolókkal való
jobb felszerelését tervezik, valamint szálláshelyek kialakításának támogatását a lakosok
körében.
A településen jelenleg található szálláshely, a Petőfi utcán. A jól felszerelt szálláshelyen
3 szobában és fürdőszobában 2-4 ágyas elhelyezésre van lehetőség.
A község írott fejlesztési koncepcióval nem rendelkezik a kerékpáros közlekedés
kapcsán. Település rendezési eszközei a kerékpáros közlekedéssel csak érintőlegesen
foglalkoznak.
A községben az alábbi kerékpáros célpontok találhatóak:
1. Református templom. Műemlék 1329-ben két periódusban épült, az első a XIII.
század végén, a második a XIV. század elején. A templom berendezése a XIX.
századból származik. Az 1990-es kezdődött helyreállítást Europa Nostra-díjban
részesítették. 6
2. Gondozási központ.
3. Polgármesteri hivatal
4. Művelődési ház
5. Vakáció Vendégház
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Zajta

A kis szatmári falu, melyet egykor svábok népesítettek be kivívta a történelem során, az
első világháborút követő trianoni döntés előtt Hazánkhoz való tartozását. Kevés
település mondhatta el ezt magáról akkor. Az elmúlt évtizedek során mindig is tartotta a
kapcsolatot a lehetőségek szerint a határ túl oldalára került szomszédos településekkel.
Az önkormányzat határon át összekötő utat fog megvalósítani a szomszédos
Nagypeleske községgel a HURO/1101 pályázati kiírás keretében.
A község határában ágazik ki a 4146. közútról a HURO/0802/006 projekt keretében
megvalósuló 1,5 km-es kerékpárút. A kerékpárút a Szamos-Túr közi zárógát
töltéskoronáján vezet két irányú optikai elválasztás nélküli 2,5 méter széles
kerékpárútként a közútnak a gátról Rozsály felé lekanyarodó szakaszától a zajtai
vasútállomástól kivezető földútnak a gátra felfutó rámpájáig.
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A kerékpárútról a földútra lekanyarodva elérhető lesz a vasútvonal végállomása, melyen
keresztül Fehérgyarmat és azon keresztül az ország többi része elérhető vonaton.
A kerékpárút elsősorban turisztikai karakterrel bír, mivel hivatásforgalmi jellege
elenyésző munkahelyekkel nem köti össze az itt lakókat. Viszont jó kiinduló pontja
lehet a kerékpárutakon a térségben túrázni akaróknak.
Kerékpárutakat a község a megvalósuló szakasz kapcsán tervez. A gát tetején futó
kerékpárutat vinnék tovább a gát tetején a megépülő peleskei útig, így határmetszési
pontot is létrehozva. A szakasz hossza 2 km.
A másik kerékpárút szakaszt a vasútállomás és a kerékpárút közötti földút kiváltására
tervezik, hogy minden időben kellő módon lehessen elérni a tömegközlekedési pontot a
kerékpárútról. A szakasz hossza 1 km.
A település közintézményeinek csak egy részénél van kerékpártároló. Ezek régi
típusúak, lecserélésük és befogadó képességük növelése indokolt. Felmérés a
szükségletekről nem történt, de a fal mellé támasztott kerékpárok látványa árulkodik a
helyek elégtelenségéről.
A kerékpáros közlekedést népszerűsítő kezdeményezések közül a helyi óvodában évek
óta futó ovizsaru program keretében ismerkedhetnek a kicsik a biztonságos
közlekedéssel.
A település írott koncepcióval nem rendelkezik, fejlesztési terve csak érintőlegesen
foglalkozik a kerékpáros közlekedéssel.

53
Ezen helyzetfelmérés tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Únió hivatalos álláspontját.
www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu

Összegzés
A helyzetfelmérésben feltárt településeket, ahogy azt már a munka elején is leírtam a
kerékpáros közlekedés szempontjából vizsgáltuk. A helyzetfelmérés egységes
szempontok szerint vizsgálta a településeket, és a megépült kerékpárutak által lehatárolt
beavatkozási területét a projektnek. A települési önkormányzatok és más érintett
szervezetek részére kiküldött kérdőívekből származó információk alapján indultunk el
és ezt egészítettük ki a beszerezhető információk alapján. Igyekeztünk minden olyan
körülményt vizsgálni amely a kerékpáros közlekedés fejlesztésére hatással lehet, hogy
ezek figyelembe vételével tehessünk a munkaértekezleten elhangzottakat is figyelembe
véve a tanulmányban javaslatokat.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a kerékpáros közlekedés a település szerkezet és
a térség hagyományai, valamint a társadalom vásárlóereje által meghatározott módon
létezik nagyjából egységesen a vizsgált terület településein. A hosszú évtizedek alatt
kialakult szokásokat gyors intézkedésekkel nem lehet megváltoztatni, de lehetőségünk
van a közlekedő emberek komfortérzetének javítására. Lehetőségünk van a rossz
beidegződéseknek a fiatalokon keresztül és a rendőrség segítségével történő apránkénti
megváltoztatására. A szemlélet formálással a döntéshozókat is abba az irányba tudjuk
befolyásolni, amely a kerékpáros közlekedés népszerűségének növelése érdekében hat.
Szükséges a kialakuló elképzeléseket a települések fejlesztési dokumentumain is
átvezetni a lehetőségekhez mérten.
Ha ezt az alapot közös munkával – átérezve a felelősséget a problémák kezelése és a
lehetőségek kihasználása kapcsán – továbbgondoljuk, akkor egy olyan dokumentumot
kapunk ami segít a cél eléréséhez vezető eszközöket megtalálni és a szükségs források
mértékét meghatározni. Tesszük ezt úgy, hogy a párhuzamos, egymást kioltó akciók
száma csökken, viszont az egymásra épülő, egymást erősítő fejlesztések száma
növekszik. Az egymást erősítő intézkedések pedig sokkal hatékonyabban fogják a
fejlesztési cél elérését segíteni, mint amit külön-külön valaha is el tudnának érni az
érintettek.
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Meglévő kerékpárutak
HURO/1001/154/1.1.3 pályázatban megtervezésre kerülő kerékpárutak
HURO/0802/006 Boden pályázatban megépülő kerékpárutak 2012
HURO/0802/002 Szamosmentén vizen két keréken pályázatban megépülő kerékpárutak 2012. 10. hó átadással
HURO/1101/146/1.1.1 Boden2 pályázatban megépíteni tervezett kerékpárutak 2014
Nemzeti forrásból pályázatban megépülő kerékpárutak 2012
Kis forgalmú közút keskeny, de biciklizésre igénybevehető
Nagy forgalmú közút, biciklizésre nem javasolt

2. melléklet Minta a településeken lévő célpontok és az útvonalak felvételére.
Fehérgyarmat-Rozsály

Össztáv:

87.082 km

Nehézség:

Nehéz

Veszélyes hely:

Szamos-híd

Kerékpárút:

40.324 km

Egyéb út:

Alacsony forgalmu mellékutak, rövid szakaszon
földút.

Ajánlható:

Rendszeresen kerékpározók részére, vagy 2
napos túraként kevésbé fitteknek.

Indulás Fehérgyarmatról a strand elől. Ismerkedés a város nevezetességeivel a parkon
kersztül. A Szamos töltésére érve a kerékpárúton a cégénydányádi arborétum
56
Ezen helyzetfelmérés tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Únió hivatalos álláspontját.
www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu

megtekintése. Kerékpárúton tovább, majd Gyügye és Szamosújlak "Európa-Nostra
díjas" templomaival ismerkedhetünk. Kerékpárúton tovább és Szamostatárfalva,
valamint Szamosbecs középkori templomainak felkeresése. Át a Szamoson a határig,
onnan visszafordulva Csenger nevezetességei következnek. Visszatérés a Szamos másik
oldalára és Komlótótfaluba, aztán Csengersimába hajthatunk. Rövid kitérő a megszünt
település, Nagygéc felé. Ismét Csengersima a nevezetes templomával, aztán Gacsály,
Császló érintése. A tura Zajtán keresztül, Rozsályban ér véget.
Egy adott kerékpáros célpont így kerül a rendszerbe:
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Irodalomjegyzék
A fedlapon szereplő kép a http://polopokol.hu/polok/biciklis_evolucio.html címről
származik.
1

Márkus, Béla: Térbeli döntéselőkészítés 2.: Projekttervezés 6. o.

2

Márkus, Béla: Térbeli döntéselőkészítés 2.: Projekttervezés 6. o.

3

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve tervezetének 2. melléklet az

…../….. (….) önkormányzati rendelethez: országos és térségi jelentőségű műszaki
infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények térbeli rendje szempontjából meghatározó
települések 4.o
4

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve tervezetének Megalapozó

munkarészek 2.16 KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRAHÁLÓZATOK 67. o
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Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megye

Területrendezési

Terve

tervezetének

05_Megalapozo_melleklet_KOZLEKEDESI_HALOZAT_ES_LETESITMENYEI.pdf
6

Templomok útján brossura http://temple-tour.eu/docs/brossurak/Szamosujlak-Brossura-HU.pdf
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