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Introducere 
 

În ianuarie 2009 am luat parte la o discuţie interesantă. Doi ingineri discutau despre 

faptul, că proiectează o pistă pentru biciclişti în zona noastră, fiind mandataţi de doi 

clienţi diferiţi. În urma discuţiei am aflat că între cele două piste va lipsi o porţiune de 

numai 800 de metri, fiindcă nici una dintre părţi nu a ştiut despre intenţiile de dezvoltare 

şi de proiect a celeilalte. Cu o altă ocazie discutând cu primarul unei localităţi din zonă, 

am fost surprins să aud de la el, că organizează un program pentru ciclişti deja de al 

doilea an, care trece şi prin localitatea noastră, însă noi nu am avut cunoştinţă despre el 

până acum. Acestea sunt experienţele care ne-au motivat să începem să gândim şi să 

discutăm împreună şi în acest domeniu. Astfel evităm paralelismele şi putem acţiona 

pentru ca iniţiativele noastre să se consolideze reciproc şi să se îmbine.  

Motivul pentru care această muncă a început a fost aceea recunoaştere, că avem multe 

de făcut în domeniul îmbunătăţirii condiţiilor traficului ciclist în această zonă cu atât de 

multe legături. Prin colaborarea dintre Asociaţia Csengersimáért şi Primăria Dorolţ  ia 

naştere proiectul „Pe două roţi prin Szatmár” - HURO/1001/154/ 1.1.3. în cadrul 

Programului De cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. Activităţile 

acestui proiect încearcă să găsească şi să cuprindă toate iniţiativele, care doresc să 

acţioneze pentru îmbunătăţirea condiţiilor traficului pe bicicletă în regiune. În cadrul 

proiectului dorim să studiem localităţilor implicate, să identificăm acele persoane şi 

organizaţii, care doresc să activeze în domeniu. În cadrul workshopurilor organizăm 

discuţii pentru cei implicaţi, unde aceştia se pot cunoaşte şi să-şi cunoască planurile. În 

cadrul workshopurilor se caută posibilele trasee pentru biciclete, astfel asigurând 

organizarea într-o reţea a pistelor de biciclete existente şi cele proiectate din zona 

frontierei. Ca rezultat al cercetărilor şi a workshopurilor se conturează o imagine 

coerentă despre facilităţile sistemului de piste pentru biciclete din zona transfrontalieră. 

Scopul nostru este ca turiştii şi localnicii să folosească cât mai bine acele posibilităţi, pe 

care cei cooperanţi le creează în interesul traficului pe biciclete.  
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În paginile următoare vom descrie experienţele noastre în legătură cu întreaga zonă şi cu 

localităţile sale. Vom descrie acele metode, cu care am efectuat culegerea de date şi 

experienţe. Încercăm să analizăm toate acele facilităţi, care ne sunt la îndemână în 

prezent şi să contabilizăm posibilităţile de conectare şi dezvoltarea acestora. La luarea 

în evidenţă a aşezărilor şi traseelor am încercat să găsim acele iniţiative locale, care pot 

fi consolidate şi conectate. În legătură cu ciclismul am identificat obiective importante, 

pe care le-am fotografiat şi întergistrat cu coordinatele precise şi cu informaţii. Datele 

sunt marcate pe hartă şi afişate pe internet, ca să fie accesibile pentru toată lumea. La 

sfârşitul cercetării şi întâlnirilor de lucru vom elabora un studiu comun, în care încercăm 

să sumarizăm experienţele noastre, recomandările precum şi scopurile, opiniile noastre 

formulate în comun.  

Scopul muncii noastre, care nu poate fi spus de destule ori, este îmbunătăţirea 

confdiţiilor traficului pe biciclete pentru fiecare actor. Prin asta să convingem cât mai 

mulţo oameni să aleagă această formă de transport. În acest scop prin munca noastră 

încercăm să oferim ajutor celor din regiune implicaţi în dezvoltarea acestuia, ca să 

cunoască mai bine planurile regiunii şi să se inspire cu idei pentru dezvoltări.Credem, că 

îmbunătăţirea condiţiilor nu depinde doar de bani. Formarea de mentalităţi, construirea 

comunităţii îmbunătăţeşte condiţiile de trai atât pentru localnici, cât şi pentru cei care 

circulă cu bicicleta.  
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Metodologia cercetării, adică cum l-am făcut, de ce am făcut acest lucru... 
 

Regiunea Szatmár a fost analizat de nenumărate studii după diferite aspecte. térséget 

már. Studiile efectuate din punctul de vedera al circulaţiei au examinat mijloacele de 

transport motorizate şi au analizat zona noastră din punc de vedere al organizării 

circulaţiei. În studiul nostru încercăm să măsurăm poziţiile actuale ale unuia dintre cele 

mai democratice mijloace de transport.  

Proiectul pregăteşte într-un fel drumul viitoarelor proiecte. Folosind metoda 

managementului ciclului proiect doreşte să fie drojdia proiectelor ulterioare privind 

dezvoltarea traficului pe biciclete în aria de intervenţie.  

Întregul proiect încearcă să asigure un punct de reper sigur şi cunoaşterea activităţilor 

părţilor. Apropiem partenerii, scopurile, ideile şi planurile lor sunt prezentate. Prin asta 

se evită crearea de proiecte paralele iar scopurile părţilor interesate sunt realizate prin 

acţiuni sinergice şi astfel se realizează şi scopul nostrum comun: dezvoltarea regiunii 

noastre!   

În proiect asigurăm participarea pentru cei interesaţi şi facem posibilă alăturarea 

partenerilor ulterior astfel unind oamenii care vor să acţioneze şi integrând pe cei care 

vin ulterior în activităţile pentru realizarea scopului nostru comun, dezvoltarea traficului 

pe biciclete.  

Continuitatea şi sustenabilitatea dezvoltării traficului pe biciclete este asigurat de gama 

largă de cooperare şi de către tot ce ajută la implicarea partenerilor şi integrarea 

scopurilor acestora. 

Pe durata analizelor munca noastră este făcută cu folosirea metodei cadrului logic. 

Uneltele metodei sunt aplicate consecvent pe durata proiectului, acest lucru facilitând 

integrarea proiectelor viitoare. 

Integrând uneltele care duc la atingerea scopului analizăm de la actorii ariei de 

intervenţie, localităţile, microregiunile, judeţele luând în considerare strategiile şi 

intervenţiile relevante ale celor două ţări, precum ale Uniunii Europene.   

Parteneriatul proiectului a fost extins asupra cercului mai larg al actorilor ariei de 

intervenţie.  
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Proiectul, în cadrul căruia efectuăm acest studiu se extinde în aşezările regiunilor 

învecinate  a celor două ţări – Ungaria şi România – prin munca parteneriatului nostru. 

Pentru a crea o unitate a studiului am convenit cu partenerul nostru asupra sistemului de 

selectare a metodologiei, întrebărilor şi obiectivele ţintă al regiunii.  

Studiul nostru a fost efectuat în 24 de aşezări din cele două ţări. În Ungaria am analizat 

situaţia circulaţiei pe biciclete în 16 aşezări din 2 microregiuni. Am acordat atenţie 

documentelor reflectând planurile actorilor regiunii, aşezărilor şi cei implicaţi în 

dezvoltarea regiunii. Am analizat hotărârile şi deciziile oglindând munca autorităţilor 

locale leguitoare precum şi al asociaţiilor lor, cu scopul identificării posibilităţilor de 

dezvoltare.  

După adunarea de date cu chestionar s-a făcut clarificarea datelor prin interviuri 

personale, aşezările au fost cercetate şi prin inventarierea pe teren cu suport GPS a 

obiectivelor şi traseelor, completat cu fotografiere şi marcare pe hartă.  

Adunarea datelor s-a făcut în două etape la autorităţile locale şi la asociaţiile lor.  

1. La început am trimis un chestionar format din 5 părţi autorităţilor locale implicate. 

Prima parte a chestionarului întreba autorităţile locale despre pistele de bicilete existente 

şi cele planificate, şi despre proiectele, investiţiile legate de acestea.  

A doua parte a chestionarului adresa întrebări despre infrastructurile existente pentru 

ciclism şi despre planurile referitoare la acest lucru.  

A treia parte a chestionarului a pus întrebări despre campaniile, evenimentele planificate 

în legătură cu ciclismul. 

A patra parte a chestionarului adresa întrebări autorităţilor locale despre documente de 

reglementare referitoare la ciclism la nivel local şi zonal.  

A cincea parte a chestionarului se referea la locurile importante din punctul de vedere al 

ciclismului aflate în aşezări şi în zona lor. Pe acestea am încercat să le întregim în 

contextul aşezării pe baza informaţiilor primite de la alţi parteneri, astfel am implicat 

toţi actorii în culegerea de date dacă în legătură cu un obiectiv nu au putut furniza 

informaţii precise, însă ştiau că ar fi important sau interesant pentru ciclişti (de exemplu 

există o colecţie de sobe privat în aşezarea respectivă, dar nu ştiau cum şi când se poate 

vizita, însă cunoşteau proprietarul) i-am rugat să furnizeze numele acelei persoane şi 
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datele de contact (adresă, număr de telefon, e-mail, orice), unde probabil îl vom găsi. 

Am încercat cu exemple să ajutăm pe cei chestionaţi să identifice locuri interesante. (de 

exemplu: „astfel de locuri pot fi bisericile, muzeele, colecţiile private, terenurile de 

sport, hoteluri, cârciume, arbori protejaţi, lacuri de pescuit, locuri de odihnă, parcuri şi 

multe alte locuri, care le consideraţi interesante.”) 

 

2. În faza a doua a colectării de date, după completarea şi primirea chestionarelor 

colaboratorii noştri au căutat reprezentanţii autorităţilor locale, în cazul în care era 

nevoie de clarificări pe baza datelor. Pentru a se putea răspunde la întrebările apărute în 

legătură cu chestionarul şi pentru înregistrarea observaţiilor, sugestiilor apărute am 

furnizat date de contact, unde am asigurat în continuu posibilitatea de a răspunde la 

întrebări. Astfel am putut înregistra atât opiniile apărute în legătură cu munca noastră, 

cât şi pe cele în legătură cu întrebările.  

 

Răspunsurile, datele date la chestionar le-am înregistrat într-o bază de date prelucrată 

din mai multe puncte de vedere. După gruparea răspunsurilor primite analiza bazei de 

date s-a făcut prin evaluare mai lungă în text şi grafic. La elaborarea întrebărilor, apoi la 

analiză am fost atenţi la identificarea punctelor forte şi slabe, posibilităţile şi pericolele 

actorilor din regiune aplicând metoda analizei SWOT.  

În paralel cu colectarera datelor am început inventarierea traseelor care pot fi folosite 

pentru ciclism din localităţile implicate cu ajutorul unui aparat GPS pe bicicletă. 

Traseele care leagă aşezările au fost inventariate din punctul de vedere al ciclismului 

turistic, de timp liber. Acest lucru se datorează faptului, că traficul profesional, adică 

traseele interesante pentru mersul la locul de muncă sunt  în primul rând între locuinţă şi 

ţintă, mai ales pe drumurile rutiere. Traseele inventariate au fost reprezentate şi într-o 

aplicaţie accesibilă pe internet. Pe parcursul inventarierii am înregistrat şi obiectivele 

cicliste ale aşezărilor în cauză cu coordonate GPS. Despre aceste obiective s-au făcut şi 

fotografii, care au fost încărcate şi pe harta online al obiectivelor. Aceste obiective au 

fost cuprinse într-o bază de date astfel făcând accesibile principalele informaţii despre 



  
 

 
 

7 

 

Conţinutul acestei evaluări de situaţie nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu 
 

acestea. La alegerea obiectivelor ne-as ajutat experienţa nostră în excursii şi culegerea 

de date de la cei implicaţi. 

După prezentarea celor implicaţi şi al scopurilor lor urmează analiza acestor informaţii. 

În acest sens examinăm atitudinea celor implicaţi faţă de scopul nostru strategic, 

dezvoltarea circulaţiei pe biciclete. Aceste atitudini – sau cum spune Márkus Béla 

„ponderea de suport al celui implicat” – pot fi blocante, neutre sau de susţinere. Există 

unele persoane, pentru care alte scopuri de dezvoltare sunt mai importante, de aceea 

scopul nostru este neutru pentru ei, sau dintr-un anumit punct de vedere sunt 

contrainteresaţi cu scopurile noastre, deci pot bloca iniţiativele noastre. Fiindcă cred că 

scopurile noastre pot fi atinse în modul cel mai de succes într-o zonă cât mai mare, dacă 

colaborăm cu cât mai mulţi implicaţi, de aceea încercăm să schimbăm într-o direcţie 

pozitivă atitudinea lor. Dacă vrem să colaborăm cu cât mai mulţi dintre cei interesaţi, 

atunci este foarte important, ca să-i cunoaştem pe cei în poziţii diferite care astfel pot 

avea influenţe diferite asupra iniţiativele noastre. Analiza noastră este făcută în interesul 

cunoaşterii lor. Cei interesaţi pot avea influenţe diferite asupra proiectului, scopurilor 

noastre. Conform acestui lucru, cei implicaţi pot avea, aşa cum Márkus Béla spune, cei 

implicaţi pot avea influenţă mare, mijlocie sau mică asupra schimbările cauzate de către 

proiect. În acelaşi timp şi proiectul nostru poate avea influenţă mică, mijlocie sau mare 

asupra existenţei celor implicaţi, lucru care defineşte puterea reacţiilor legate de proiect. 

 

După terminarea analizei propunem strategii pentru comunicarea şi colaborarea cu unele 

părţi interesate. Scopul acestuia este crearea unei atitudini cât mai pozitive în cei 

interesaţi, precum prin cunoaşterea şi luarea în considerare a intereselor lor să formăm o 

atitudine mai pozitivă decât la început faţă de proiectul nostru. 
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2.5. figura. Clasificarea celor interesaţi 

 

După terminarea analizei şi filtrarea de date urmează implicarea celor interesaţi în 

workshopuri. 

Workshopul are mai multe scopuri.  

Dorim să-i familiarizăm din punctul de vedere al dezvoltării circulaţiei pe biciclete ca 

scop pe cei interesaţi cu punctele lor de vedere, care pot fi foarte diferite.  

Pe de altă parte încercăm să furnizăm informaţii noi celor interesaţi despre posibilele 

metode, căi care duc la atingerea scopurilor. 

Prin aceasta încercăm să-i integrăm pe cei interesaţi şi scopurile lor în eforturile noastre 

de realizare a scopului nostru strategic, dezvoltarea circulaţiei pe biciclete. 

Aceasta este motorul tuturor interacţiunilor noastre cu cei interesaţi. Nu trebuie negat în 

mod ipocrit faptul, că dacă vrem ceva, atunci comunicăm cu ei în acest scop. Desigur, o 

persoană este motivată de mai multe scopuri în comunicarea cu părţile interesate, însă 

munca noastră actuală este proiectul acesta, deci aceasta este scopul comunicării 

noastre.  
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2.4. figura. Managementul părţilor interesate 

 

Reuşita muncii noastre este în mare măsură influenţată de succesul comunicării cu cei 

interesaţi. Fiindcă dezvoltarea circulaţiei pe biciclete a regiunii poate fi imaginată doar 

ca rezultatul muncii celor care lucrează în regiune. Aceasta nu poate fi făcut doar de 

către civili. Nu poate fi stors prin campanii din factorii de decizie, nici în cazul în care 

acesta campanii au un suport larg social, care să admitem nu este mereu aşa. Scopul 

poate fi atins , dacă factorii de decizie îl adoptă. Dacă va deveni important şi pentru ei. 

Indiferent dacă ei circulă cu bicicleta sau nu.  

Clasificarea informaţiilor este urmată de către formarea opiniilor preliminare, care pot fi 

discutate după cunoaşterea studiului de către participanţii la workshop, iar opiniile lor 

pot fi luate în considerare.  

Analiza informaţiilor are loc cu metoda de analiză SWOT. Pe parcursul analizei aceasta 

este efectuată din punctul de vedere al aşezărilor date şi al întregii regiuni. Concluziile 

acestei analize, precum şi în ce măsură influenţează aceşti factori traficul pe biciclete, 

precum şi dezvoltarea acestuia, încercăm să le decidem prin cunoaşterea a numeroase 

studii profesionale despre acest domeniu. Concluziile studiului, precum şi influenţa 

factorilor pot fi discutate şi asta va fi unul intre scopurile workshopului.  
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În cazul workshopului un factor important este ca pe parcursul efectuării studiului să 

facem propuneri despre organizaţiile şi persoanele care vor fi invitaţi la workshop. Pe 

baza experienţelor noastre de până acum am stabilit, că workshopul funcţionează cu 

adevărat în cazul activităţilor în grupuri mai mici, deoarece la grupele mai mari de 10-

12 persoane se pierde posibilitatea comunicării de cele mai multe ori chiar şi în prezenţa 

unui moderator experimentat. Înregistrarea şi prelucrarea sugestiilor de la workshop este 

un moment important al pregătirii propunerilor, soluţiilor. În legătură cu workshopul ne 

vom ocupa mai detaliat în sumarizarea acestui studiu.  

Studiul despre dezvoltarea traficului pe biciclete de fapt se încheie în acest punct. 

Urmează analiza experienţelor şi elaborarea de propuneri, soluţii. Aici este nevoie să 

oferim un spectru cât mai larg pentru metodele de dezvoltare prin analiza tehnicilor, 

soluţiilor care funcţionează în alte domenii sau doar au fost încercate. În acelaşi timp 

putem spune că fără o analiză evaluativă a situaţiei este imposibil să elaborăm un studiu, 

care asigură propuneri bune de dezvoltare şi soluţii. Activităţile acestei măsurări al 

situaţiei au ca scop acest lucru. În acest scop am implicat în munca noastră de la 

proiectant de trafic, specialist în egalitatea şanselor, organizator de excursii, persoane cu 

experienţe turistice şi de management al proiectelor, şi ceea ce este mai important 

dezvoltatorii zonali şi al aşezărilor regiunii. Acei oameni locali, care au fost aleşi 

reprezentanţi de către societatea locală. I-am rugat şi pe ei să ne prezinte aşezările, 

scopurile, planurile lor. Acest obiectiv de dezvoltare poate fi atins doar prin colaborare.  
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Despre aria de planificare  
 

Această evaluare de situaţie se ocupă cu situaţia din 16 aşezări de-a lungul zonei 

transfrontaliere româno-ungare. Am inclus aceste aşezări în studiu, fiindcă pe reţeaua 

existentă completată cu secţiunile de piste pentru biciclete realizate în prezentul proiect 

aceste aşezări vor fi legate în direct cu o reţea unitară de piste pentru biciclete care poate 

fi parcursă în siguranţă.  

În prezent sunt cinci piste pentru biciclete în regiune, dintre care două secţiuni mai lungi 

au definit aria de proiectare. Cea mai lungă, de 40 de km porneşte din Satu Mare pe 

digul stîng al Someşului prin atingerea localităţii Csenger ajunge la podul de peste 

Someş. O pistă pentru biciclete duce de la pod la Csenger prin oraş. Traversând podul 

pista continuă pe digul drept spre Fehérgyarmat. Cealaltă pistă mai lungă, de 7 km duce 

pe digul de închidere a zonei dintre Someş şi Tur de la Csengersima la Csegöld, apoi 

conectându-se cu drumul public de pe digul de închidere continuă 8 km până la Zajta. 

De la punctul de pornire al acestei piste din Csengersima duce o pistă pentru biciclete de 

2,5 km lungime la punctul de trecere al frontierei lângă drumul 49.   

În acest proiect planificăm o pistă, care leagă cele două secţiuni mai lungi, precum şi 

secţiunea care duce spre punctul de trecere al frontierei. Pista planificată porneşte de la 

podul din Szamosbecs şi merge pe digul drept al Someşului pe o lungime de 5,2 km 

până la Komlódtótfalu, de unde continuă pe digul de închidere al zonei dintre Someş şi 

Tur până la punctul de întâlnire dintre drumul principal 49 şi pista de biciclete de pe 

digul de închidere. Împreună cu secţiunile deja planificate de către FETIVIZIG atinge 

frontiera în trei puncte, unde se conectează la reţeaua de piste din România. Astfel în 

Ungaria se creează o reţea unitară de piste pentru biciclete de aproximativ 70 de km.  În 

proiectul nostru se va planifica şi o bază pentru ciclişti, care ca şi centru va putea oferi 

servicii de nişă pentru cicliştii sosiţi în zonă cu service, servicii de închiriere, cu loc de 

cazare, posibilităţi de odihnă şi de mâncare.  

Aşezările se găsesc în două microregiuni: microregiunile Csenger şi Fehérgyarmat. 

Acest lucru ne-a influenţat munca în măsura în care autoritatea de autorizare construcţii 
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se găseşte în centrul fiecărei microregiuni, fapt care a influenţat colectarea de date, 

precum la intervenţiile planificate în aşezări a trebuit să fie luat în considerare.   

Microregiunea Fehérgyarmat cuprinde următoarele aşezări studiate: 

Cégénydányád 

Császló 

Csegöld 

Fehérgyarmat 

Gyügye 

Hermánszeg 

Szamossályi 

Szamosújlak 

Gacsály 

Zajta 

Rozsály 

Microregiunea Csenger cuprinde următoarele aşezări studiate: 

Csenger 

Csengersima-Nagygéc 

Komlódtótfalu 

Szamosbecs 

Szamostatárfalva 

Aşezările se supun reglementărilor planului de amenajare teritorial din judeţul Szabolcs-

Szatmár-Bereg. Cele două piste din acest plan apar ca parte a reţelei naţionale: 

secţiunile Csengersima-Tiszabecs şi Csengersima-frontieră. Regiunea noastră din 

punctul de vedere al relaţiilor transfrontaliere este tratată ca o regiune cu aşezări de 

mare importanţă mare. Scopul evidenţiat al dezvoltării reţelei de transport: 

„Odată cu creşterea costurilor transportului creşte şi cererea pentru crearea sistemului de 

condiţii sigure şi confortabile a circulaţiei profesionale pe biciclete. Dezvoltarea 

infrastructurii traficului pe biciclete în acelaşi timp este şi un element cheie pentru 

creşterea atractivităţii turistice a judeţului.;”1 
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4. figura Planul de amenajare teritorială judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg reţele de 
circulaţie şi amenajări 2 
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Programele de dezvoltare complexe regionale se ocupă puţin cu dezvoltarea traficului 

pe biciclete. Din punctul de vedere al dezvoltării traficului nu se atinge acest mod de 

circulaţie, se face referire din partea turistică, doar marginal.   

Planurile de amenajare urbană menţionează numai în general dezvoltarea circulaţiei pe 

biciclete, în cele mai multe cazuri subliniind doar dezvoltarea turismului. 

Să examinăm situaţia de pornire pe aşezări. 

 
5. figura Planul unui traseu de biciclete cu un punct de destinaţie şi coordonate, 

cuprinzând cea mai mare parte a zonei de proiectare. 
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Cégénydányád 

 

 
 

Aşezarea cu 730 de locuitori este parte a microregiunii Fehérgyarmat. Vizitatorii sunt 

aşteptaţi de către unul dintre cele mai frumoase parcuri englezeşti din Câmpia Ungară, 

cel de 10 hectare din jurul castelului Kende. Clădirea impozantă a bisericii reformate 

din localitate se află la intersecţia străzilor Kölcsey şi Dózsa. Parcul memorial păstrează 

amintirea momentelor de cumpănă din istorie cu coloana memorială Trianon. În 

localitate mai găsim Şcoală generală, grădiniţă, centru de îngrijire, cabinet medical şi 

Primărie. Între localitate şi Ököritófülpös pe Someş circulă bacul. 

Aşezarea poate fi atinsă de pe pista de biciclete de pe digul drept a Someşului dinspre 

Fehérgyarmat şi dinspre Gyügye, precum şi luând curba de pe drumul 4127 de mare 

circulaţie, dar îngust pe drumul 4138 de mică circulatie dinspre Fehérgyarmat şi 

Zsarolyán. Din cealaltă direcţie comuna este accesibilă şi pe drumul 4137 cu trafic redus 
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dinspre Gyügye. Aceste drumuri cu trafic redus oferă o alternativă bună cicliştilor, dacă 

doreşte să părăsească pista. Aceste drumuri şerpuiesc pe locuri frumoase şi cu toate că 

calitatea lor lasă de dorit, traficul este într-adevăr mic.  

Pista de bicilete de pe digul drept al Someşului dintre Satu Mare şi Fehérgyarmat atinge 

aşezarea.  

Comuna vede ca o cale viabilă efectuarea circulaţiei pe biciclete pe reţeaua de drumuri 

cu trafic redus. Construirea infrastructurii de ciclism în cazul lor înseamnă instalarea de 

rasteluri pentru biciclete în număr suficient la instituţiile publice şi la destinaţiile de 

ciclism, crearea de locuri de odihnă pentru ciclişti, de locuri de cazare.    

La evenimentele organizate în localitate se organizează programe, ture cu bicicleta. La 

iniţiativa lor a pornit în cadrul Asociaţiei Someşului Blond tura bisericilor de-a lungul 

Someşului pe biciclete.  

Se organizează în fiecare an tabere de protecţia copilului, şcolare şi religioase, care 

mereu conţin programe, excursii care promovează ciclismul.  

Destinaţii penru biciclişti în localitate: 

1. Parc – castelul Kende 

2. parc memorial cu coloana memorială Trianon 

3. Primărie 

4. Biserică reformată 

5. Şcoală generală 

6. Centru de îngrijire – azil de bătrâni 

7. Grădiniţă 

8. Bac 
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Császló 

 

 
Comuna Császló se poate atinge pe bicicletă pe drumurile publice cu trafic redus, 

precum şi pe drumuri agricole părăsind pista pentru biciclete.  Cel mai aproape este 

punctul final de pe digul de închidere al zonei Someş-Tur al pistei dinspre 

Csengersimából spre Csegöld care se întâlneşte cu drumul 4146. Continuând pe drumul 

4146. spre Rozsály putem ajunge în localitate pe prima deviere asfaltată la stânga.   

Aşezarea poate fi atinsă pe alt drum dinspre Gacsály, precum şi dinspre cealaltă direcţie 

dinspre Csegöld pe drumul 4128 cu trafic redus.  

Cu mijloace de transport în comun se poate ajunge cu autobuz de distanţă dinspre 

Fehérgyarmat.  

În localitate ciclistul poate avea parte de multe surprize plăcute.  

17 
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În Császlóban se găseşte cel mai vechi tufiş de corn din Europa, care se poate vedea în 

grădina Rácz dinspre strada Kossuth.  

În aşezare ciclistul obosit este întâmpinat de lac de pescuit, parc, teren de joacă. Dacă i 

se face foame, poate mânca la bucătăria localităţii cu o capacitate de 100 de porţii, sau 

poate lua o masă caldă la restaurantul de pe strada Kossuth. În aşezare călătorul obosit 

se poate odihni la o casă de oaspeţi cu posibilităţi de saună, masaj şi de campare.  

Localitatea vede păosibilitatea de dezvoltare în drumurile neasfaltate.  

Acestea sunt planificate a fi construite pe drumurile din pădurile şi câmpiile 

înconjurătoare. Pentru a răspunde la nevoi, se doreşte construirea de camping şi 

extinderea serviciilor.  

Puncte de destinaţie pe biciclete în aşezare:  

1. cel mai bătrân tufiş de corn din Europa  

2. lac de pescuit, parc, teren de joacă  

3. Biserică reformată  

4. Casă de oaspeţi cu saună  

5. Casa bătrânilor, bucătărie  

6. Bar, restaurant 
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Csegöld 

 

 
 

Zona comunei Csegöld este atinsă de două secţiuni de piste pentru biciclete, printre care 

mai multe drumuri cu trafic redus face legătura..  

1. Pista pentru biciclete care porneşte de la Csengersima duce pe o lungime de 7 km 

până la secţiunea dintre digul de închidere al zonei dintre Someş-Tur şi drumul 4146. 

Pedalând 5 km pe secţiunea de pe dig a drumului 4146 pista de bciclete continuă acolo 

unde drumul deviază spre Rozsály. Pista continuă pe digul de închidere şi duce ciclistul 

în comuna Zajta.  

2. La sud-vest de Csegöld, pista de biciclete Satu Mare – Fehérgyarmat bidirecţională, 

fără separare şi lată de 3 metri ieşind de la Szamostatárfalva duce spre Szamosújlak.  

Pe cele două piste se poate ajunge atingând comuna Csegöld pe drumul cu trafic redus 

41141. Trecând prin Csegöld şi virând la dreapta pe drumul 4127 cu trafic mare dintre 

Csengersima şi Fehérgyarmat. Parcurgând aproximativ 500 de metri pe drumul 4127. 
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ajungem la digul de închidere dintre Someş şi Tur, unde putem merge mai departe spre 

zajta pe drumul 4146 sau spre Csengersima pe pista de biciclete de pe dig.  

Cealaltă posibilitate este ca de la Csegöld să trecem prin Császló pe drumul 4128. cu 

trafic redus şi apoi ajungem la Gacsály.  

De la Csegöld tot pe un drum cu trafic redus se poate ajunge la Hermánszeg, drumul a 

fost predat anul acesta.  

În Csegöld majoritatea punctelor de destinaţie dispun de rasteluri, însă oferă loc pentru 

numai 2-6 biciclete.  

La biserica greco-catolică monument, în mijlocul unui părculeţ.  

La magazinul universal, la primărie, la clubul bătrânilor, precum şi la fabrica de 

conserve VÉPISZ.  

În comună se poate ajunge cu autobuz dinspre Fehérgyarmat.  

Aşezarea dispune de o concepţie de dezvoltare şi de un plan de amenajare, precum şi 

reglementarea de folosire a spaţiilor publice conţine referiri la traficul pe biciclete.   

În localitate se găseşte o şcoală generală şi o grădiniţă. Încă nu a fost organizată o 

campanie în legătură cu traficul pe biciclete. 

Destinaţii cicliste în localitate:  

1. Teren de sport  

2. Primărie şi casă de cultură  

3. Şcoală generală şi capelă romano-catolică, parohie  

4. Biserică greco-catolică monument.  

5. Cabinet medical, farmacie  

6. Azil de bătrâni 
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Csenger 

 

 
 

Localitatea are rol de centru regional, este reşedinţă de microregiune. Dispune de o gară 

şi staţie de autobus de distanţă. Se poate ajunge aici cu trenul dinspre Mátészalka, cu 

autobuzul dinspre Mátészalka şi Fehérgyarmat. Există trei piste de bicilete pe teritoriul 

său, construite în ultimii 6 ani.  

1. Prima pistă duce de-a lungul principalei rute de trafic din oraş, pe strada Ady Endre 

(Nr.topografic: 2061/6.), pe secţiunea din intravilan a drumului de legătură 4924. 

Colectează traficul pe biciclete a cartierului „Újtelep” din Csenger şi o direcţionează 

spre strada Ady Endre, prin centrul oraşului. Este o pistă pietonală şi de ciclism de 960 

m lungime, în stare bună, fără separaţie, bidirecţională şi fără separatori optici. În 

primul rând asigură traficul ciclist lin şi sigur al populaţiei locale cu destinaţia şcoală, 

loc de muncă, mers la medic etc, cu un traffic de 150-2000 de ciclişti/zi. 
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2. Pista pietonală şi de biciclete fără separare de 920 m lungime în stare bună, 

bidirecţională cu separatori optici se conectează la pista anterioară şi leagă pista de pe 

digul Someşului de localitate în strada Új Élet (Nr. topografic: 350, 172, 47/1.). A fost 

construită în 2007 şi asigură traficul ciclist lin dintre central oraşului şi cimitir, precum 

şi fabrica de încălţăminte Szamos, atingând instituţia de sănătate publică (asistenţă 

medicală de bază, asistente, clinici), azilul de bătrâni, primăria şi Centrul Cultural 

Makovecz Imre, sala de sporturi, farmacia, Hotel Schuster şi Liceul Ady Endre. A fost 

construit mai ales pentru a asigura traficul pe biciclete lin şi sigur al populaţiei locale, 

însă şi turiştii tot aşa pot să ajungă în centrul oraşului şi clădirile Makovecz de aici 

(instituţia de sănătate public, primăria, bucătărie, sala sporturilor, şcoală generală, 

biserica greco-catolică), biserica reformată monument şi statuia Sfântul Ştefan din 

centru.  

3. Secţiunea dintre Satu Mare şi Fehérgyarmat al reţelei HUROVELO intră în Ungaria 

pe zona administrativă a oraşului. Continuă pe digul stâng al Someşului până la podul 

de peste Someş de la Szamosbecs, unde se întrerupe, apoi continuă pe digul drept al 

Someşului spre Fehérgyarmat pe o lungime de aproape 40 de km.  

Printre planurile oraşului este o pistă lungă de 930 de metri, care urmează a fi construită 

pe numărul topografic 0157 în extravilan, lângă drumul principal M49 în zona 

microregiunii Csenger în cadrul proiectului KÖZOP-3.2.0/c-08-11 „Dezvoltarea reţelei 

de piste pentru biciclete”. Scopul proiectului este de a elabora planurile autorizate 

pentru pista/ele de biciclete pe extravilan dintre Győrtelek şi Szamosangyalos. 

Intenţionează să asigure traficul pe biciclete pentru populaţia locală şi al aşezărilor din 

împrejurimi, precum va fi adecvat şi în scopuri turistice. Se va conecta cu pista deja 

implementată dinspre Győrtelek la ruta planificată în proiectul KÖZOP 3.2.0/A-08-

2008-0002, în legătură cu care deja s-a depus un proiect pentru realizarea secţiunii 

Győrtelek-Kocsord. Va atinge localităţile Győrtelek, Ököritófülpös, Porcsalma, Pátyod, 

Csenger, Szamosangyalos, ruta sa planificată se va conecta la pistele existente în 

intravilanul aşezărilor sau la piste, întregindu-le şi conectându-i într-o reţea.  

Situaţia rastelurilor pentru biciclete la instituţiile publice ale oraşului şi la punctele de 

destinaţii arată o situaţie diferită, datorită proiectelor implementate în continuu. Mai 
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multe instituţii au fost dotate deja cu rasteluri conform OTÉK, unele dintre ele 

acoperite, dar în acelaşi timp cerinţele nu au fost evaluate, deci în unele locuri apar în 

mod vizibil cerinţe pentru rasteluri. Situaţia instituţiilor se poate vedea mai jos: 

Instituţie Adresă Rasteluri Numă de rasteluri 

conform OTÉK 

Primărie Ady E. u. 14. da corespunde 

Şcoală generală Ady E. u. da corespunde 

 Kossuth u. este (acoperit) corespunde 

Liceu Honvéd u. da corespunde 

Cămin Honvéd u. nu  

Instituţie de sănătate 

publică 

Ady E. u. 20. da necesită extindere 

Cabinet medical Rákóczi u. 57. da corespunde 

Farmacie Ady E. u.  da corespunde 

Farmacie Tisza utca da corespunde 

Sală sporturi Ady E. u. da, împreună cu 

şcoala 

corespunde 

Muzeu Hősök tere nu  

Bază sportivă Hunyadi u. nu  

 

Din păcate Baza sportivă nu a primit un  număr suficient de rasteluri pentru a ajuta 

traficul sănătos a oamenilor dornici de sport. Construirea de rasteluri este continuă, 

conform extinderilor de instituţii. Amenajarea de noi rasteluri ar fi necesară din cauza 

cerinţelor în centrul oraşului, indiferent de instituţii şi magazine. Legat de acest lucru nu 

există o idee, o concepţie concretă, însă problema este cunoscută de conducerea 

orasşului. Folosirea rastelurilor are un caracter ad-hoc, în principal din cauză că 

satisface nevoile vizitatorilor la locaţiile ţintă. Reflectând la necesităţile de lucru şi de 

învăţare al celor care petrec mai mult timp în instituţii, ar merita să se ia în considerare 

problema siguranţei proprietăţii. 
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Activitatea continuă din timpul anului şcolar cu ajutorul pistei de învăţare a regulilor de 

circulaţie amenajată în parcul şcolii generale ajută la promovarea circulaţiei pe biciclete, 

unde tinerii pot cunoaşte regulile traficului sigur. 

Pentru elevii din ciclul primar şi gimnazial sunt organizate excursii în organizarea 

profesorului Papp Szilárd. 

Oraşul dispune de o concepţie privind ciclismul. În partea despre circulaţie a planului de 

amenajare locală, precum şi în partea de lucru de suport necesitatea creării de piste 

pentru biciclete este doar scurt menţionată. Ciclismul şi crearea de facilităţi referitoare  

nu apar în alte reglementări.   

 

Puncte de destinaţii pe bicicletă au fost identificate în mai multe grupe: 

1. Memorialul inundaţiei, parc public cu teren de joacă, benzinărie Mol cu punct 

pentru biciclete. 

2. Secţie de poliţie, grădiniţă, creşă 

3. Primar (clădire Makovecz), birou microregional, centru de sănătate (clădire 

Makovecz) cu dentist, cu centru ambulatoriu, Hotel-Schuster (clădire monument), azil 

de bătrâni. 

4. Sală de sporturi (clădire Makovecz), cantină şcolară cu sală de mese (Makovecz 

building), Şcoală generală (clădire Makovecz), farmacie, liceu şi cămine. 

5. Centru, terenuri de sport, staţie autobuz, filială Otp, alimentară, magazin de 

biciclete.  

6. Biserică reformată monument, azil de bătrâni (bisericesc), biserică greco-catolică 

(clădire Makovecz) şi biserica romano-catolică monument. 

7. Bac. 

8. Biserică unitariană. 

9. Farmacie (clădire monument) 

10. Gară. 
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Csengersima 

 
Aşezarea este loc de trecere a frontierei pentru autoturisme şi traficul greu spre 

România, dispune de staţii de autobuz regional, o parte a curselor vine dinspre 

Fehérgyarmat, cealaltă dinspre Csenger. Două piste pentru biciclete s-au construit în 

zona administrativă a localităţii. Acestea sunt piste pietonale şi de biciclete fără 

separare. Conform standardelor de atunci au lăţimea de 1,8 m, fără separatori optici şi 

cu semne de circulaţie.  

O secţiune pietomnală şi de biciclete de 2,1 km în extravilan cu traseu separat, 

bidirecţional, fără separare duce de la punctul de trecere al frontierei Csengersima-Petea 

spre Csengersima. Din păcate această pistă se termină înainte de intersecţia digului de 

închidere Someş-Tur cu drumul principal 49. În acest loc traficul pe biciclete a fost 

dirijat pe drumul 49, cu trafic mare de camioane şi de autoturisme. Această soluţie 

prezintă un risc deosebit de accidente şi din cauză, că după punctul de legătură drumul 

principal 49 urcă cu o rampă abruptă pe digul de închidere, cu balustrade pe ambele 

părţi lângă terasament. Apoi după dig urmează o pantă puternică spre şirul de bazare 

aflate în extravilan înainte de aşezare, unde mereu mulţi clienţi se opresc în parcare. 

Această secţiune este şi mai periculoasă, din cauză că bicicliştii circulând dinspre 

Csengersima spre frontieră trebuie să treacă de două ori pe drumul principal în secţiunea 
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lipsă. Pista este în stare acceptabilă, întreţinută în continuu prin cosit, cu asigurarea 

drenării apei, curăţirea aluviunilor, însă suprafaţa începe să se crape longitudinal în 

unele locuri. În decursul următorilor ani va necesita renovare, reparaţii majore. Pe 

această pistă zilnic circulă 300-600 de biciclişti. Este folosită mai ales de muncitorii 

sezonieri veniţi zilnic în Ungaria, dar şi de numeroşi turişti. De pe această pistă se poate 

ajunge şi la locul memorial istoric Nagygéc.  

Cealaltă pistă duce în intravilanul din Csengersima de la drumul 49 de-a lungul 

drumului 4121 spre Fehérgyarmat, cu traseu propriu, bidirecţional, fără separare, cu 

trafic pietonal şi ciclist pe o lăţime de 1,8 m. Punctul de început al pistei începe la şirul 

de bazare aflat în extravilanul înaintea aşezării, de aici merge 200 de m lângă drumul 

49, apoi ajungând la intravilanul aşezării virează de pe drumul 49 spre Fehérgyarmat 

lângă drumul 4121, şi trece prin comună pe strada Kossuth considerată principala rută 

de circulaţie, pe o lungime de 1,9 km până la capătul intravilanului. Secţiunea care trece 

în intravilan pista se intersectează cu 5 străzi laterale şi 1 drum public, în fiecare 

intersecţie cu străzile laterale biciclistul are prioritate, iar în intersecţia cu drumul public 

ei trebuie să acorde prioritate. Acest lucru, şi faptul, că porţile de acces duc direct pe 

pistă, fac circulaţia riscantă pentru ciclişti. În anii trecuţi au avut loc mai multe 

accidente între maşini care ieşeau din curte şi biciclişti, însă fără răniri care necesită 

îngrijiri peste 8 zile. Pe această pistă circulă localnicii aşezării, precum numeroşi 

muncitori sezonieri, producând un trafic de aprox. 200-500 ciclişti/zi, prea mare pentru 

această pistă. De pe această pistă se poate ajunge la aproape fiecare destinaţie ciclistă 

din localitate: şcoală, grădiniţă, primărie, capelă, clubul vârstnicilor, alimentare, bar, 

cofetărie, oficiu poştal, florărie. 

În localitate este planificată crearea de piste noi pentru biciclete. Proiectarea acestora 

deja s-a încheiat sau se va face în cadrul acestui proiect.  

1. Se planifică conectarea celor două piste existente pe o lungime de 600 m, paralel cu 

drumul 49. Investiţia are costuri mari din cauză că pista trebuie să treacă peste digul de 

închidere, însă construirea acesteia este importantă, fiindcă s-ar rezolva situaţia actuală 

cu risc de accidente. Un alt avantaj al acestei secţiuni este, că ar lega punctul de început 

în reţeaua existentă a pistei care urmează să fie construită prin investiţia lui FETIVIZIG.  
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2. În prezentul proiect se va proiecta o altă pistă pe digul de închidere şi digul drept al 

Someşului, care ar lega pistele existente pe digul Someşului cu pista dintre Satu Mare – 

Csenger – Fehérgyarmat. Tot această pistă leagă Csengersima de comuna Szamosbecs 

trecând prin Komlódtótfalu, preluând traficul de pe secţiunea între Csengersima–

Szamosbecs al drumului 49. Proiectarea acesteia se va întâmpla în 3 etape: digul de 

închidere Someş-Tur, digul drept al Someşului şi coborârea acestuia la Szamosbecs 

dpână la drumul 49 la nr. topografic 72, pe o lungime de 4,6 km.   

3. Secţiunea care a fost proiectată în anii precedenţi, însă nu dispune de autorizaţie de 

gospodărire a apelor, care leagă pista existentă de pe strada Kossuth cu biserica 

reformată din centrul istoric al aşezării şi cu casa de tineret care va fi construită alături 

cu şcoală forestieră şi potecă de studiu lung de 300 de metri. Această pistă asigură acces 

în timp scurt şi sigur al multor instituţii publice din aşezare pentru cei care locuiesc în 

centrul istoric, precum turiştilor de pe pistele existente la biserica monument şi la zona 

arheologică din cimitir, curganul.  

Din păcate localitatea nu are resurse pentru renovarea pistelor existente, însă întreţinerea 

lor se face în fiecare an, printre altele cu program de lucru public. Pentru construirea de 

piste planificate acest an s-a depus un proiect împreună cu FETIVIZIG pentru fondul 

HURO/1101, însă proiectul nu a primit aprobare.  

FETIVIZIG recent a început să construiască o nouă secţiune de pistă de biciclete pe 

digul de închidere Someş-Tur de la intersecţia digului cu drumul 49 spre Csegöld până 

la intersecţia drumurilor 4121 şi 4146 pe o lungime de 5,5 km, unde este dirijat pe 

drumul 4146. De această secţiune aparţine şi secţiunea de 1,5 km care merge pe dig de 

la punctul unde drumul 4146 virează spre Rozsály de pe digul de închidere până la 

drumul neasfaltat care duce la gara Zajta, făcând Zajta accesibilă pe bicicletă.  

Dotarea punctelor de destinaţie pe bicicletă cu rasteluri nu este satisfăcătoare. La 

primărie este loc doar pentru 6 biciclete în rastel. Acelaşi rastel deserveşte necesităţile 

cantinei şi al sălii de mese, este insuficient şi de tip vechi, bicicletele de teren cu furca 

mai lată nu mai încap. În faţa magazinului de la nr. 77, strada Kossuth sunt 6 locuri în 

rastel, însă acesta este la fel cu cel anterior. La şcoala generală, la azilul de bătrâni nu s-

a făcut evaluarea necesităţilor conform OTÉK în legătură cu capacitatea rastelurilor. 
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Cele existente s-au învechit şi nu oferă loc suficient conform necesităţilor. Sunt 

amenajate în zone cu iarbă, acesta fiind un dezavantaj pe vreme umedă. Folosirea 

rastelurilor are un caracter ad-hoc, care nu cauzează probleme din cauza caracterului 

localităţii şi al siguranţei publice.  

Cu circulaţia pe biciclete primăria s-a mai ocupat în legătură cu un proiect, însă nu s-a 

făcut un studiu preliminar detaliat. În partea referitoare la circulaţie a planului de 

amenajare locală, precum şi în partea de lucru de suport necesitatea creării pistelor de 

biciclete este doar menţionată. Ciclismul şi crearea de facilităţi referitoare nu este 

menţionat în alte reglementări. În legătură cu întreţinerea domeniului public o 

reglementare face curăţirea pistei în faţa imobilelor datoria proprietarilor.  

În localitate am înregistrat puncte de destinaţie în cinci grupe.  

1. Piaţa Kodály: Cabinet medical, clubul vârstnicilor, şcoală generală şi sală de sport, 

teren sportiv şi vestiar, capelă catolică. 

2. Alimentară, cofetăria Malibu, bar, bufet Titi.  

3. Primărie, grădiniţă 

4. Curgan – mormânt movilă (zonă arheologică) - cimitir  

5. Biserică reformată romanică monument.  

Celelalte destinaţii se găsesc pe harta aşezării şi în descrierea de pe pagina noastră web.  

În localitate şi în şcoală nu a avut loc o campanie sau activităţi educative legate de 

ciclism. 
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Fehérgyarmat 

 

  
Aşezarea este reşedinţa microregiunii 

Fehérgyarmat şi singura localitate din 

regiune cu rang de oraş. Este o aşezare cu 

rol central în aria sa din punct devedere 

economic, educaţional, administrativ, 

cultural, al serviciilor, al traficului şi 

domeniul medical. Oraşul este un nod 

pentru transportul în comun. De la gara 

de autobuze se poate ajunge în orice 

aşezare din regiune, precum şi 

microregiunile din jur şi reşedinţele de judeţ.   De la gara sa o linie duce spre Zajta.  

În domeniul dezvoltării traficului pe biciclete se fac numeroase planuri şi iniţiativele 

anterioare încep să-şi arate rezultatele.  

În oraş nu sunt piste pentru biciclete, însă pe extravilan se construiesc în mai multe 

locuri.  
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1. Piste de bicilete dintre Satu mare şi Fehérgyarmat se termină la podul de cale ferată. 

Oferă posibilitate pentru oraş, ca să devină centrul regional al circulaţiei pe biciclete. Cu 

toate că pista se termină la 3 km de oraş, un drum cu trafic redus oferă posibilitatea de 

conectare cu oraş prin măsuri favorabile biciliştilor. Pista virează la podul de cale ferată 

spre „vechiul” drum spre Tunyog, pe care biciclistul poate să intre pe drumul 491 în 

zona intravilană din Fehérgyarmat sosind pe drumul Matolcsi. Drumul este adecvat 

circulaţiei pe bciclete, deşi suprafaţa sa necesită reparaţii. În intravilan bicilistul trebuie 

să continue pe drumul public, care din fericire este destul de lat, însă maşinile parcate 

îngustează posibilităţile. Ajungând în centru putem trece prin zona centrală spre Kisar, 

spre gară în direcţia Csengersima, ori spre benzinăria MOL spre Tiszabecs. În fiecare 

direcţie există o rută alternativă pentru biciclişti, care ocoleşte drumurile cu trafic 

ridicat, însă fiecare înseamnă ocolire mai mare sau mai mică.  

2. Cealaltă pistă existentă lungă de 1,575 km duce de la Fehérgyarmat la Cégénydányád, 

care trece pe lângă drumul 4127 pe strada Szatmári de la trecerea de cale ferată până la 

hala frigorifică de la marginea oraşului. Pista a fost construită din surse ÉAOP (Program 

operativ zona de nord). Reduce semnificativ riscul de accidente al bicicliştilor de pe 

drumul principal. Este folosit mai mult de cei care merg la lucru sau la şcoală.  

Oraşul dispune de numeroase planuri având ca ţintă dezvoltarea traficului pe biciclete.  

Între Fehérgyarmat şi Kisar este în curs o investiţie de construire de piste pentru 

biciclete, în paralel cu drumul principal. Pentru realizarea investiţiei oraşul a câştigat 

fonduri ÉAOP. De la strada Esze Tamás până la Kisar pista va merge lângă drumul 

4127 pe o lungime de 6,172 km, va fi predat în 2013. Pista care se va finaliza are o 

importanţă dublă. Pe de o parte răspunde nevoilor turistice, legând centrul regional 

Fehérgyarmat cu Tivadar, considerat a fi centrul turismului regional, de aceea va ajuta 

în mare măsură circulaţia turiştilor şi al celor dornici de relaxare, cuprinzând şi pe cei 

care merg la lacurile de pescuit de la Fehérgyarmat. Pe de altă parte are şi un caracter 

profesional, uşurând circulaţia celor care merg la şcoală sau la lucru.  

Oraşul planifică construirea de pistă spre Tunyogmatolcs şi încearcă să facă traficul pe 

biciclete mai sigur în oraş.  
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Majoritatea punctelor de destinaţie sunt dotate cu rasteluri. Nu s-a făcut evaluarea 

necesităţilor privind locurile pentru biciclete şi nici numărul obligatoriu de locuri 

conform OTÉK. Folosirea acestor locuri se întâmplă în mod ad-hoc, care rezultă din 

construcţia lor.  

Până acum în oraş nu s-au organizat campanii legate de traficul pe biciclete, însă anul 

acesta sunt schimbări îmbucurătoare. Se va organiza în cadrul evenimentului Ziua 

europeană fără maşină o manifestare organizată în colaborare cu primăria, poliţia şi 

serviciul de sănătate publică, care promovează ciclismul.   

În şcolile din oraş ocazional se organizează excursii cu bicicleta.  

Oraşul nu dispune de o concepţie privind dezvoltarea circulaţiei pe biciclete. Uneltele 

de amenajare urbană doar menţionează acest aspect.  

În aşezare putem identifica puncte de destinaţie în număr mare:  

1. Gară  

2. Primărie, oficiu cadastru, magazin de biciclete, liceu.  

3. Oficiu poştal, biserică greco-catolică, magazin alimentar, pizzerie.  

4. Biserică romano-catolică monument, filială banca K&H, farmacie.  

5. Gară de autobuze, filială Otp, magazin legume-fructe.  

6. Biserică reformată monument, parcul Kossuth, Memorial inundaţie, casa de cultură, 

bibliotecă, judecătorie.  

7. Centrul cu sală de prezentare cu dioramă a zonei de protecţie a mediului Nyírség-

Szatmár-Bereg al parcului naţional Hortobágy.  

8. Spitalul şi centrul balnear Szatmár-Bereg, staţia de salvare, cofetărie, magazin 

alimentar.  

9. Ştrand orăşenesc, piaţă.   
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Gacsály 

 

 
 

Localitatea de 950 de locuitori se află între aşezările Császló şi Rozsály, de care este 

conectat de către drumul cu trafic redus 4128. Din localitate un drum public cu trafic 

redus duce spre Kisnamény şi un drum comunal spre pădurea Géci-sűrű intersectând 

drumul 4127 de pe digul Someşului, unde sperăm că se va intersecta în curând cu pista 

pentru biciclete care porneşte din Atea (România). 

Prin localitate nu trece o pistă pentru biciclişti în mod direct. În acelaşi timp numeroase 

drumuri publice cu trafic redus adecvate ciclismului trec prin aşezare  

Primăria planifică realizarea unei piste pentru biciclete de-a lungul drumului dinspre 

Császló pe strada Petőfi, apoi pe strada Dósza György spre Csengersima, prin realizarea 

unei piste cicliste şi pietonale pe o parte, bidirecţională, fără separare.   
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Printre clădirile publice ale aşezării sunt câteva, care nu dispun de rasteluri pentru 

biciclete, dar la majoritatea există, chiar dacă de tip vechi. Nu s-a făcut nicio evaluare a 

nevoilor, dar biciletele rezemate de pereţi în timpul zilei arată, că dacă există atunci sunt 

insuficiente, sau dacă nu sunt, atunci ar fi nevoie de ele. 

Localitatea se pregăteşte pentru a întâmpina nevoile traficului pe bicilete prin realizarea 

de locuri de odihnă şi de cazare. În centru în mai multe locuri sunt zone frumoase cu 

arbori, locuri de odihnă în parc, teren de joacă între cele două ramuri ale străzii Petőfi, 

într-o zonă foarte pitorească. 

În sat există o casă de oaspeţi cu 6 locuri pe strada Petőfi, numărul 44.  În curte sunt 

posibilităţi de grătar, iar în casă drumeţii obosiţi sunt aşteptaţi de bucătărie şi baie. 

Planul de urbanism al aşezării sau alte instrumente de reglementare doar menţionează 

dezvoltarea traficului pe biciclete.  

În sat am identificat următoarele destinaţii cicliste: 

1. Staţie de tren 

2. Capelă catolică, în faţă parc cu teren de joacă, lângă loc de cazare.  

3. Biserică reformată, monument, vizavi magazin, bar.  

4. Şcoală generală, lângă casă de cultură. 

5. Primărie. 
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Gyügye 

 

 
 

Aşezarea mică din regiunea Szamoshát aparţine de notariatul districtual Cégénydányádi. 

Aşezarea cu 230 de locuitori se poate accesa dinspre Cégénydányád şi Szamosújlak, 

precum şi dinspre Zsarolyán pe drumuri cu trafic redus. Este legat cu linie de autobuz cu 

Fehérgyarmat.  
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Aşezarea este atinsă de pista pentru biciclete dintre Satu Mare şi Fehérgyarmat pe digul 

drept al Someşului, bidirecţional, fără separare.  

Părăsind pista, putem ajunge la aşezările din jur şi destinaţiile cicliste pe drumuri cu 

trafic redus.  

Comuna nu planifică dezvoltări de piste pentru biciclete. Dat fiind faptul, că drumurile 

sale sunt cu trafic mic, de aceea sunt sigure pentru circulaţia pe biciclete.   

În comună se găseşte biserica reformată monument premiat cu premiul Europa Nostra, 

construit în secolul al XIII-lea, romanică cu elemente gotice, cu casete vopsite în plafon 

din 1767.   

Clădirile publice din comună nu sunt dotate cu rasteluri în număr corespunzător. Nu s-a 

făcut nici evaluarea necesităţilor.   

Aşezarea nu dispune de concepţie de dezvoltare în scris, uneltele de amenajare 

teritorială doar menţionează traficul de biciclete.  

Destinaţiile cicliste din comună:  

1. Biserică reformată, premiul Europa Nostra.  

2. Bar, magazin  

3. Casa de cultură  

4. Primărie. 
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Hermánszeg 

 
Comuna este aşezarea străveche a regiunii Szamos-hát, fondată în epoca Árpád. Cu cei 

260 de locuitori aparţine notariatului districtual din Szamossályi. Comuna este bogată în 

valori naturale. Cu mijloace de transport în public se poate accesa dinspre  

Fehérgyarmat prin Szamossályi. Până anul acesta a fost o aşezare în fundătură, se putea 

ajunge aici doar din Szamossályi pe şosea, însă în 2012 a fost finalizat drumul de 

legătură cu Csegöld cu un proiect HURO-CBC. În comună se găseşte o biserică 

reformată de la sfârşitul secolului al XVIII –lea.  

 Pe biciclete se poate ajunge în aşezare de pe pista bidirecţională, fără separare dintre 

Satu Mare şi Fehérgyarmat pe digul drept al Someşului, prin Szamossályi pe un drum 

cu trafic redus care trece peste gârla Someşului.   

Din cealaltă direcţie putem ajunge în comună pe un drum din beton, în stare bună 

dinspre Csegöld, care şerpuieşte în modul caracteristic zonei.  

Comuna îşi dezvoltă circulaţia în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 

Ungaria-România, în ncadrul proiectului se construieşte pistă pentru biciclete, drum 

pietonal şi parcare, care asigură accesibilitate. Parcarea şi pista care funcţionează şi ca 

drum pietonal subliniază faptul, că pistele pentru biciclete au un rol important nu  numai 
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în domeniul traficului pe biciclete, ci şi în domeniul îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru 

cei aflaţi în cărucioare.   

Parcarea rezolvă problema maşinilor sosite la Hermánszeg de departe, ceea ce este 

important, fiindcă numai o cursă de autobuz asigură transportul public dinspre 

Fehérgyarmat prin Szamossályi.  

Majoritatea clădirilor publice dispun de rasteluri, însă acestea sunt învechite şi nu s-a 

făcut nici o evaluare a necesităţilor, o excepţie reconfortantă o reprezintă clădirea 

IKSZT (Spaţiu comunitar integrat de servicii) construită în 2011, care este dotată cu 

rasteluri pentru biciclete şi cărucioare pentru copii, clădirea este accesibilă celor în 

cărucioare.  

Comuna are o concepţie, care se leagă şi de dezvoltarea traficului pe biciclete. În 

dezvoltări se pune accentul principal pe caracterul turistic al traficului pe biciclete.  În 

acelaşi timp locuitorii aşezării folosesc drumurile cu trafic redus în scop profesional în 

interiorul localităţii sau pentru a ajunge la locul lor de muncă din Szamossályi. 

Puncte ţintă pentru biciclişti: 

1. pistă pietonală/pentru biciclete şi parcare 

2. Casa de oaspeţi Szabó şi lac de pescuit: 3 camere, 3 băi, 2 bucătării. Adecvat pentru 

găzduirea a 8-15 oaspeţi. În grădină cu posibilităţi de grătar. 

3. Clădire IKSZT 

4. Biserică reformată şi clopotniţă, clădire monument de la sfârşitul secolului al XVIII-

lea.   

5. Teren de sport, teren de joacă 
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Komlódtótfalu 

 
 

Cu cei 127 de locuitori Komlódtótfalu este aşezarea cu cel mai mic număr de suflete. 

Aşezarea cu un trecut mare este unul dintre cele mai intacte sate din regiunea Szatmár. 

Intrînd în sat pe bicicletă dinspre Csengersima pe digul de închidere Someş-Tur la 

stânga avem iazuri piscicole şi lac de pescuit. Satul înainte de inundaţiile din primăvare 

1970 se mândrea cu peste 1500 de locuitori, însă din cauza interdicţiei de construcţie 

după inundaţii s-a depopulat rapid. Însă aria comunei pereche şi astăzi este 

semnificativă. Trecând de iazuri ajungem între casele satului vechi. Deşi intravilanul 

începe după aproximativ 1 km, deja pedalăm printre casele care stau pe terenurile 

părăsite ale fostului sat. Intrând pe strada Kisfaludy trecem în faţa clădirii impozante a   

reşedinţei Becsky. Vizavi de reşedinţă putem găsi cazare la o casă ţărănească frumos 

renovată cu pridvor. Lângă reşedinţă se află Clubul vârstnicilor şi centrul îngrijitorului 
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satului. Mergând mai departe trecem printre case ţărăneşti frumoase din Sătmar şi 

ajungem în centrul aşezării. Aici pe o parte a străzii Temető se află biserica reformată în 

stil clasicist, în cealaltă parte se găseşte o capelă mică catolică, în spatele lui cu cavoul 

familiei Kossuth. După aceea ajungem la terenul de joacă şi la parc, după care se află 

terenurile de sport cu vestiare şi cu teren de fotbal cu gazon, precum şi un teren de 

baschet cu zgură. Vizavi de terenul de joacă se află casa de cultură şi primăria. La 

întâlnirea străzilor Kisfaludy şi Híd este vestitul „Kurta-kocsma”, care chiar „dă spre 

Someş...”, în cealaltă parte a clădirii din secolul XIX. găsim un magazin universal. 

Mergând pe strada Híd spre Someş ajungem la bacul de lângă locul unde a fost podul, 

cu care putem trece în Csenger.  

Satul este cuprins în mai multe proiecte legate de ciclism. FETIVIZIG a proiectat de la 

frontieră o pistă bidirecţională, fără separare pe digul drept al Someşului prin întărirea 

acestuia, care merge până la digul de închidere Someş-Tur. În România comuna Dorolţ 

construieşte anul acesta tronsonul de pistă de la zona administrativă Dara până la 

frontieră pe digul drept al Someşului, aşteptând ca să se construiască continuarea 

acestuia şi pe partea ungară şi ca după aderarea la zona Schengen oamenii din regiune 

să poată circula liber cu bicicleta între satele vecine.   

În proiectul nostru prezent Asociaţia pentru Csengersima planifică o pistă pentru 

biciclete de la Szamosbecs pe digul drept al Someşului până la digul de închidere dintre 

Someş-Tur, iar apoi pe digul de închidere până la Csengersima, la drumul 49. 

Conectând cu acesta pistele nou înfiinţate şi pe cele existente totodată legând reţeaua de 

piste pentru biciclete cu punctul de trecere al frontierei.  

Comuna doreşte să răspundă la aceste investiţii prin crearea de camping şi dezvoltarea 

bacului. Campingul se doreşte a fi pe strada Híd, pe o plantaţie cu nuci.  

Uneltele de amenajare teritorială doar menţionează dezvoltarea traficului de biciclete.  

Aşezarea dispune de concepţie de dezvoltare turistică. 
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Rozsály 

 

 
 

Rozsály este „cea mai mică comună mare” din ţară. Aşezarea cu o istorie veche este 

centru microregional al zonei. Aproape toată gama de servicii este disponibilă în 

localitate: şcoală, grădiniţă, azil de bătrâni, bucătărie cu cantină, bibliotecă, primărie, 

oficiu poştal, cabinet medical, farmacie, casă reprezentativă de la ţară, terenuri de sport, 

parc.  

Pista de biciclete duce de la gară pe o lungime de 2,7 km de-a lungul principalei rute de 

trafic trecând prin faţa şcolii aflată pe drumul spre Tisztaberek până la curtea de ferme. 

Pista are lăţimea de 1,5 metri, pe o parte, bidirecţională, fără separare optică. 
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Pista în primul rând are un rol de trafic profesional, însă poate avea şi un caracter 

turistic în viitor. Pista  care se va construi în proiectul HURO/0802/006 pe digul de 

închidere al zonei dintre Someş-Tur, apoi conectată la drumul 4146 pe care merge până 

la Zajta. Pista înseamnă conectare la pistele pentru biciclete în scop turistic şi la mai 

multe poteci educative în protecţia mediului.  

Comuna doreşte să creeze posibilităţi noi nu prin proiectarea de piste noi pentru 

biciclete, ci prin crearea unei case cu cheie, care deserveşte şi bicicliştii.  

O parte a clădirilor publice dispun de rasteluri, acestea sunt de tip vechi. Înainte de 

amenajarea acestora nu s-a făcut o evaluare conform OTÉK şi al necesităţilor. Se 

planifică îmbunătăţirea numărului de locuri în rasteluri şi calitatea acestora în conexiune 

cu alte proiecte. 

În acelaşi timp aşezarea a organizat mai multe evenimente care promovează circulaţia 

pe biciclete. În cadrul evenimentelor organizate anual în comună se organizează 

împreună cu poliţia şi concurs de siguranţa traficului pe biciclete şi prezentări, 

informări.  

În şcoală se organizează în fiecare an excursii cu bicicletele la locul de recreere de la 

barajul Bukó de la Sonkád.  

Concepţia de dezvoltare, uneltele de amenajare rurală a localităţii nu reglementează 

intervenţii necesare dezvoltării traficului pe biciclete.  

Cu mijloace de transport public în localitate se poate ajunge cu trenul pe linia 

Jánkmajtis-Fehérgyarmat-Mátészalka, iar cu autobuzul de la Fehérgyarmat.  

Printre punctele de destinaţii pe biciclete trebuie să amintim:  

1. Haltă cale ferată.  

2. Terenuri de sport cu vestiar.  

3. Parc cu monument şi pistă pentru biciclete pe malul pârâului.  

4. Piaţă cu mese  

5. Primărie, staţie de poliţie, telecasă, farmacie.  

6. Biserică greco-catolică cu iconostaz, cabinet medical, casă ţărănească cu curte.  

7. Biserică reformată 

8. Curte de ferme 
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Szamosbecs 

 
 

Comuna Szamosbecs este o aşezare cu 380 de locuitori în microregiunea Csenger. În 

comună sunt staţii de autobuz al cursei ce porneşte din Csenger.  Pe teritoriul său se află 

podul de peste Someş al drumului 49, iar localitatea este separată în două de către 

drumul 49. Pe digul drept al Someşului de aici porneşte secţiunea de pe malul drept al 

pistei pentru biciclete Satu Mare şi Fehérgyarmat.  

Aşezarea planifică să facă accesibilă biserica monument de pe strada Kossuth prin 

crearea de benzi de biciclete pe două părţi de la pista de pe malul drept al Someşului.  

În partea sudică a localităţii se va proiecta de către Asociaţia pentru Csengersima o 

secţiune care va lega pistele planificate şi pe cele existente. Pista planificată porneşte de 

la punctul de întâlnire a părţii sudica al străzi Kossuth cu strada Új Élet. Merge pe digul 

drept al Someşului până la intersecţia cu digul de închidere al zonei dintre Someş-Tur, 

iar apoi pe digul de închidere până la Csengersima ca pistă bidirecţională, fără separare. 

Comuna doreşte extinderea centrului său sportiv şi de timp liber cu o pistă ciclistă, 

ţintind mai ales tinerii în domeniul ciclismului de timp liber.  
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Clădirile publice din aşezare dispun de rasteluri de tip vechi. Nevoile nu au fost 

evaluate, aşa că ocazional capacitatea rastelurilor se dovedeşte a fi puţină, însă acest 

lucru înseamnă că mulţi circulă cu bicicleta în localitate. Primăria doreşte să extindă 

capacitatea rastelurilor în viitor.  

Aşezarea în proiectele anterioare a planificat continuarea campaniei de promovare a 

traficului pe biciclete (Pedalează la lucru!), însă nu s-a realizat din cauza respingeri 

proiectului.  

La terenul de sport aşezarea dispune de facilităţi de cazare şi de baie, însă nu este oferit 

turiştilor.  

Primăria a dezvoltat o concepţie privind dezvoltarea traficului pe biciclete în legătură cu 

un proiect anterior.   

Planul de amenajare al localităţii doar menţionează amenajarea şi dezvoltarea de 

facilităţi legate de ciclism.  

Reglementările legate de parcare şi folosdirea spaţiului public nu conţin referiri la 

facilităţi pentru biciclete.  

Puncte de destinaţii pe bicicletă au fost identificate în 6 grupe:  

1. Berărie Gomba şi magazin mic.  

2. Centru sportiv şi de timp liber. Cu teren de fotbal cu gazon şi teren de tenis cu zgură, 

teren de volei şi de baschet asfaltat. Aici s-au construit vestiare şi cazări, precum şi o 

terasă mare acoperită şi facilităţi de grătar în aer liber.  

3. Primărie, vizavi Pince klub, sala de evenimente cu o capacitate de 100 de locuri.  

4. Cabinet medical, serviciu de moaşă şi parc.  

5. Biserică reformată (din secolul al XV-lea, în stil gotic, cu acoperiş de şindrilă), lângă 

se află oficiul poştal.  

6. Grădiniţă. 
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Szamossályi 

 
 

Szamossályi este o comună mică aflată între Someş şi braţul Someşului, pe malul drept, 

cu o parte şi pe malul stâng al Someşului. Aşezarea este centru notarial districtual, cu 

numeroase servicii publice şi pentru aşezările vecine: şcoală, grădiniţă, cabinet medical. 

Dezvoltarea aşezării a fost ajutată şi de  regularea cursului fluviului din 1932, astfel 

aşezarea înconjurată de Someş este în siguranţă faţă de inundaţii. Însă acest lucru a 

cauzat probleme prin faptul că o mare parte a terenurilor agricole din comună se află 

acum pe malul celălalt, trecerea se face cu un bac de 20 de tone. 
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Comuna este atinsă de către pista bidirecţională, fără separare pentru biciclete dintre 

Satu Mare şi Fehérgyarmat, care merge pe digul drept al Someşului şi apoi mîn mod 

spectacular printre cele două capete ale gârlei Someşului.  

Comuna nu planifică piste noi pentru biciclete. Drumurile publice au trafic redus, astfel 

oferă siguranţă traficului ciclist.  

Dotarea cu rasteluri a clădirilor publice şi al punctelor de destinaşie nu este completă, 

nu s-a făcut evaluarea necesităţilor.  

Aşezarea planifică îmbunătăţirea condiţiilor prin dezvoltarea rastelurilor şi prin crearea 

de locuri de cazare şi a unei baze care deserveşte turismul pe biciclete şi leagă acesta cu 

turismul pe apă. Se doreşte dezvoltarea locurilor de cazare existente pentru a întâmpina 

nevoile turiştilor pe biciclete.  

În comună Asociaţia pe drumul patrimoniului Sătmărean ajută la promovarea 

ciclismului prin acţiunile sale. Aceste evenimente ţintesc mai ales tinerii şi au ca scop 

promovarea ciclismului de timp liber.   

În planul de amenajare a comunei cu delimitarea unei zone de odihnă se doreşte a se 

răspunde la nevolie turismului pe biciclete. Nu s-a făcut concepţie în scris la aceste 

dezvoltări.  

În localitate se află următoarele puncte de destinaţii pe biciclete:  

1. Primărie 

2. Centru de îngrijire.  

3. Şcoală  

4. Grădiniţă  

5. Cabinet medical  

6. Biserică reformată.  

7. Cafeneaua Éva: cu sală de evenimente pentru 20-30 de persoane, în curte loc pentru 

odihnă şi grătar.  

8. Casă de oaspeţi de pe malul Someşului: o casă ţărănească renovată cu debarcader şi 

loc de pescuit propriu. Adecvat primirii de 8-12 oaspeţi dornici de odihnă. În curte sunt 

locuri pentru grătar.  

9. Teren sportiv 
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Szamostatárfalva 

 

Satul mic de pe malul 

someşului este atins de 

către pista de bicilete 

de pa malul drept al 

Someşului dintre Satu 

Mare şi Fehérgyarmat. 

De pe pistă putem 

ajunge în aşezare pe 

partea nordică a străzii 

Ady Endre, precum şi 

pe două drumuri 

neasfaltate mai încolo, 

pedalând câteva sute de 

metri pe drum 

neasfaltat. Drumurile 

din localitate sunt cu 

trafic redus, calitatea 

lor s-a deteriorat puţin, 

sunt multe gropi mici. Din localitate spre Szamosbecs putem merge mai departe pe 

strada Ady Endre, iar spre Csegöld putem ajunge pe strada Új Élet, care porneşte din 

strada Ady Endre, pe un drum de legătură de calitate bună.  

Primăria nu planifică crearea de piste pentru biciclete noi, privind traficul drumurilor 

publice nici nu este nevoie. 

Din punctul de vedere al ciclismului puncte de destinaţie interesante sunt pe strada Ady 

Endre:  

1. Primărie 
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2. Cabinet medical, alături staţie de autobuz. Aici se găseşte parcul memorial Millenium 

cu teren de joacă, locuri de odihnă, teren de sport şi cu scenă.  

3. Biserică reformată. Clădire monument, din epoca Árpád, în stil romanic, decorat cu 

elemente gotice. În faţa clădirii o clopotniţă din lemn, cu clopotul turnat în 1650.  

4. Bar şi magazin.  

Cea mai mare deficienţă a punctelor de destinaţie pe bicicletă este, că rastel este numai 

în faţa barului, acestea sunt adecvate pentru 8-10 biciclete şi sunt de tip vechi. 

În localitate nu au fost campanii legate de promovarea circulaţiei pe biciclete.  

În aşezare există o clădire cu o capacitate de 20 de persoane, care anterior a funcţionat 

ca tabără de tineret, care necesită renovare, însă poate oferi cazare celor care sosesc aici. 
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Szamosújlak 

 
 

 

Comuna cu 420 de locuitori este grăniţuită din sud de Someş, din est braţul Someşului, 

din vest se poate accesa dinspre Gyügye, din est dinspre Szamossályi. Aşezarea din 

punct de vedere administrativ aparţine de notariatul districtual Cégénydányád din 

raionul Fehérgyarmat.  

Transportul public în localitate este asigurat de linia de autobuz de la Fehérgyarmat.  

Aşezarea este atinsă de pista de bicicletă bidirecţională, fără separare de pe digul drept 

al Someşului, dintre Satu mare şi  Fehérgyarmat. De pe pistă putem ajunge în localitate 

pe rampa care duce pe strada Petőfi.  

Drumurile cu trafic redus din aşezare fac posibilă un mers sigur pe bicicletă spre 

Gyügye, Szamossályi, precum spre Jánkmajtis. Drumul spre Jánkmajtis oferă o 

privelişte frumoasă cum şerpuieşte pe malul braţului Someşului.  
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Comuna nu are în plan construirea de piste de biciclete, drumurile sale cu trafic mic fac 

faţă nevoilor. 

În domeniul dezvoltării traficului pe biciclete se intenţionează dotarea mai bună a 

instituţiilor publice cu rasteluri, precum şi suportul în rândul locuitorilor pentru 

amenajarea de locuri de cazare.  

În prezent în localitate este un loc de cazare pe strada Petőfi. Locul de cazare bine dotat 

are 3 camere şi baie cu 2-4 paturi.  

Comuna nu dispune de concepţie în scris legat de dezvoltarea traficului pe biciclete. 

Uneltele de amenajare teritorială doar ating acest subiect.  

În localitate se găsesc următoarele destinaţii pe bicicletă:  

1. Biserică reformată. Monument construit în 1329 în două faze, prima la sfârşitul 

secolului al XIII –lea, a doua la începutul secolului al XIV-lea. Mobilierul bisericii 

datează din secolul al XIX-lea. Renovarea începută în 1990 a fost premiată cu premiul 

Europa Nostra.  

2. Centru de îngrijire.  

3. Primărie  

4. Casă de cultură  

5. Casă de oaspeţi Vakáció 
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Zajta 

 
Satul mic din zona Szatmár, care odinioară a fost populat de şvabi şi-a cucerit dreptul 

de-a lungul istoriei să aparţină de teritoriul ţării noastre deja înainte de dictatul de la 

Trianon. În decursul deceniilor trecute mereu a păstrat legătura cu aşezările vecine care 

au ajuns pe partea cealaltă a frontierei. Primăria va realiza un drum de legătură 

transfrontalier cu comuna Peliş în cadrul Solicitării de propuneri HURO/1101.  

La marginea aşezării de pe drumul 4146 se ramifică pista de 1,5 km care se va realiza în 

cadrul proiectului HURO/0802/006. Pista duce pe digul de închidere al zonei dintre 

Someş-Tur, are lăţimea de 2,5 m şi este bidirecţională fără separatori optici, de la 

secţiunea drumului care virează de pe dig spre Rozsály până la rampa drumului 

neasfaltat care duce pe dig de la gara din Zajta. 

Virând de pe pistă pe drumul neasfaltat ajungem la staţia terminală a liniei de cale 

ferată, pe care Fehérgyarmat şi de acolo toată ţara este accesibilă pe tren.   
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Pista de bicilete are în primul rând un caracter turistic, fiindcă caracterul său profesional 

cu locuri de muncă puţine nu leagă locuitorii. Însă poate fi un bun punct de pornire 

pentru cei care vor să viziteze regiunea.  

Comuna planifică piste de biciclete în legătură cu secţiunea care se va realiza. Pista de 

pe dig s-ar prelungi până la drumul care se va construi spre Peliş, astfel s-ar crea şi un 

punct de trecere al frontierei. Lungimea secţiunii este de 2 km.  

Cealaltă secţiune de pistă pentru biciclete este proiectat pentru a înlocui drumul 

neasfaltat dintre gară şi pista pentru bicilete, ca oricând să se poată accesa un punct de 

transport în public în mod corespunzător. Lungimea secţiunii este de 1 km.  

Numai la o parte din instituţiile publice din aşezare sunt dotate cu rasteluri. Acestea sunt 

de tip vechi, de aceea schimbarea lor şi creşterea capacităţii este motivată.Nu s-a făcut o 

evaluare a necesităţilor, însă bicicletele rezemate de perete semnalizează insuficienţa 

lor.  

Printre iniţiativele care promovează traficul pe biciclete cei mici pot cunoaşte siguranţa 

traficului în cadrul programului de poliţist de grădiniţă.  

Aşezarea nu dispune de o concepţie scrisă, planul său de dezvoltare se ocupă doar la 

nivel de menţionare despre traficul pe biciclete.  
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Sumar  

 

Aşezările evaluate în această evaluare de situaţie au fost studiate din punctul de vedere 

al traficului pe biciclete. Această evaluare a analizat aşezările şi aria de intervenţie a 

proiectului definită de pistele de biciclete deja realizate pe baza unor puncte de vedere 

unitare. Am pornit pe baza informaţiilor din chestionarele trimise primăriilor şi altor 

organizaţii implicate şi am completat acestea pe baza informaţiilor disponibile.  Am 

încercat să analizăm orice împrejurare care poate influenţa dezvoltarea traficului pe 

biciclete, ca prin luarea lor în considerare să facem propuneri în studiu luând în 

considerare şi cele spuse la workshop.   

Putem spune, că circulaţia pe biciclete există în mod unitar pe aşezările zonei analizate 

în mod definit de structura aşezărilor şi tradiţiile din zonă, precum şi de puterea de 

cumpărare a societăţii. Obiceiurile care s-au format timp de mai multe decenii nu pot fi 

schimbate cu măsuri rapide, dar putem avea posibilitatea să îmbunătăţim sentimentul de 

confort al oamenilor care circulă. Putem avea posibilitatea să schimbăm reflexele rele 

prin tineri şi cu ajutorul poliţiei. Prin formarea opiniei putem influenţa şi factorii de 

decizie în direcţia, care are efect în sensul creşterii popularităţii circulaţiei pe biciclete.   

Ideile emergente trebuie trecute şi prin documentele de dezvoltare al aşezărilor conform 

posibilităţilor.  

Dacă gândim mai departe această bază cu muncă comună – simţind responsabilitatea în 

legătură cu rezolvarea problemelor şi al folosirii posibilităţilor -, atunci vom avea un 

document, care ne ajută să găsim uneltele necesare pentru atingerea scopului şi să 

definim mărimea resurselor necesare. Facem acest lucru astfel, încât scade numărul 

acţiunilor paralele, care se anulează reciproc, şi creşte numărul dezvoltărilor care se 

bazează unul pe altul, creând sinergii. Iar măsurile care se întăresc unul pe altul vor 

ajuta mult mai efectiv atingerea scopului dezvoltării, decât cei implicaţi ar putea să 

obţină separat.  
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 Piste pentru biciclete existente 
 Piste care urmează a fi proiectate în proiectul HURO/1001/154/1.1.3 
 Pistele care vor fi realizate în proiectul HURO/0802/006 Boden 2012 
 Pistele finalizate şi cu data de predare în octombrie 2012 în cadrul proiectului „Pe apă şi pe două roţi pe râul Someş” HURO/0802/002 
 Piste pentru biciclete planificate a fi construite în cadrul proiectului HURO/1101/146/1.1.1 Boden2 2014 
 Piste pentru biciclete construite din proiecte finanţate din surse naţionale 2012 
 Drum public îngust cu trafic mic, dar se poate folosi pentru ciclism 
 Drum public cu trafic mare, nu este recomandat pentru ciclism 

 

Anexa 2. Exemplu pentru înregistrarea punctelor de destinaţie din aşezări şi al traseelor. 

 

Fehérgyarmat-Rozsály 
 

 
Distanţă totală:                 87.082 km 

Dificultate:               Dificil 

Loc periculos:      podul Someşului 

Pistă pentru biciclete:           40.324 km 

Alte drumuri:               Drumuri secundare cu trafic mic, drum neasfaltat pe o 

porţiune scurtă. 

Recomandat:              Pentru ciclişti regulari, sau ca tură de două zile pentru cei 

mai puţin antrenaţi.  

 

Pornire de la Fehérgyarmat din faţa ştrandului. Trecând prin parc cunoaşterea 

principalelor atracţii ale oraşului. Ajungând pe digul Someşului pe pista pentru biciclete 
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şi vizitarea arboretului de la Cégénydányád. Continuăm pe biciclete, apoi putem să 

cunoaştem bisericile premiate „Europa Nostra” din Gyügye şi Szamosújlak. Continuăm 

pe pista pentru biciclete, şi vizitarea bisericilor mediavale din Szamostatárfalva apoi 

Szamosbecs. Traversând Someşul până la graniţă, apoi ne întoarcem şi urmează 

obiectivele din Csenger. Reîntoarcere pe cealaltă parte a Someşului şi pedalăm în 

Komlótótfalu, apoi în Csengersima. O scurtă ocolire spre fosta aşezare Nagygéc. 

Urmează din nou Csengersima cu biserica sa vestită, apoi trecem prin Gacsály şi 

Császló. Tura se termină prin Zajta, în Rozsály. 

Un punct de destinaţie anume va intra în sistem în felul următor: 
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