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Tisztelt Partnerünk! 
 
A térség kerékpáros közlekedésének fejlesztése érdekében végzett munkánk az adatgyűjtést követő 
helyzetfelmérés elkészítése után újabb jelentős lépéséhez érkezett.  
 
Munkaértekezletre hívjuk meg Önöket, ahol megvitatjuk a helyzetfelmérés által felvázolt képet és néhány a 
témába vágó előadással igyekszünk az érintettek számára árnyalni és több szempontból megvilágítani a 
kerékpáros közlekedés fejlesztésének lehetőségeit térségünkben.  
 
Az Európai Unió által az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásának 
köszönhetően támogatott „Két keréken Szatmárban” - HURO/1001/154/ 1.1.3. (Magyar – Román 
határmenti együttműködések Programja 2007 – 2013) pályázat keretében végezzük munkánkat.  
 
Az adatgyűjtés alapján elkészítettük a mellékletben megküldött helyzetfelméréseket a településekről, (melynek 
kivonatát az Ön települése vonatkozásában az Ön részére nyomtatva is megküldtük), vitanapot szervezünk, 
adatbázist állítottunk össze és teszünk elérhetővé az Interneten.  
 
A megrendezésre kerülő műhelymunka célja megvitatni a kerékpáros közlekedés kapcsán elképzeléseiket és 
feltérképezni a lehetséges határmenti kerékpár útvonalakat, biztosítva ezáltal a már meglévő és tervezett 
kerékpáros útvonalak hálózattá szervezését. 
A találkozó során igyekszünk körvonalazni egy egységes helyzetképet a határmenti terület kerékpáros útvonal 
rendszer adottságairól és ötleteik pontosabb körvonalazását segíteni, hogy a turisták és lakosok jobban 
kihasználják a kerékpáros közlekedés által kínált lehetőségeket.    
A találkozón az érintett Szatmárnémeti és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei helyi és megyei önkormányzatok 
képviselőin kívül számítunk a tervezésnél érintett hatóságok képviselőinek megjelenésére is, akik előadásokat 
tartanak és kérdéseikre adott válaszaikkal segítenek körvonalazni a részt vevők fejlesztési elképzeléseit.  
 
Az Önök tervei és elképzeléseik nagyon fontosak egy egységes és folytonos kerékpárút rendszer tervezésében. 
Ez a találkozó jó lehetőség partnerségi együttműködések kialakítására a későbbi projektekben érintett 
településekkel a határ mindkét oldalán. 
 
Kérem, hogy a műhelymunka eredményes megszervezése érdekében előzetes regisztrációval segítsék 
munkánkat! A regisztrációt az alábbi elérhetőségeken tehetik meg: 
Csengersimáért Közhasznú Egyesület 
4743 Csengersima, Kodály köz 2. 
Juhász Imre elnök 
06/44/520-112 
egyesület.simaert@csengersima.hu 
 
Munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken érik el: 
Homokiné Kósa Katalin 
4743 Csengersima, Kossuth u. 79/4. 
06/70/453-4037 
hkkev1@gmail.com 
 
Köszönjük együttműködésüket környékünk fejlesztésében és a kerékpározás lehetőségeinek bővítésében! 
 
Tisztelettel: 
 

Juhász Imre 
elnök 

 Homokiné Kósa Katalin 
projekt menedzser 
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