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Tisáelt Dr. SebestyénLászlő Polgármester Úr!

Évek óta egyre romlanak aHalász utcában a pihenés, nyaralás feltételei. Ma már elképzelhetetlen a korábbi
gyakorlat, azutcángyerekekkel nyugodtan sétálni, netán tollaslabdázni. A kerékpárosok nagy sebességgel,

nem hallható módon suhannak és már ütöttek is el gyermeket.

Most megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy aHalász utcát geodéták méregetik a kerékpaíkörut
nyomvonalának bebetonozása célj ábÓl.

Ennek látténutánamentiink az ügynek, és kiderül, hogy az állam az Onkorményzattal összefogva pénzt akar
költeni anyaralőterület - a mi szempontukból - teljes és végleges tönkretétele érdekében. Teljesen
felesleges az útburkolatra jelenlegpénzt költeni. Mi a forgalom csökkentésén, visszaszorításán erölködünk,
nem a növelésén, gyorsításán.
Eddigi panaszainkat az Önkorményzatnál azzalutasították vissza, hogy a kerékparkörút nem önkormányzati
kompetencia, most pedig az derilki,,hogy meg kellett volna akadáIyoznunk, hogy az Önkormányzat
beleírja a HESZ-be a nyomvonalat. Almunkban sem merült fel, hogy oda belekerül.
Mi úgy gondoltuk, hogy az Önkormányzaí anyaralósok érdekeit is képviseli, különösen a nem helyi
kerékpáros-özön érdekeivel szemben.
Kérjük, az Önkormányzatemeljen kifogást a kerékparút Halászutcai nyomvonala ellen, nem csupán a falu
felső részét védve. Az NFM tájékoztatása szerint ugyanis az Önkormányzat ezt akifogásolást nem tette

meg, amit alSÉSZis visszatükröz.Perszea nyaralósoknak csak adókötelességei vannak,
válaszójoguk viszont nincs.
A nyomvonal vasút aláhelyezését csak és kizárólag a 7i-es melletti folytatással tudjuk elfogadni. A
kerékpárkörút nagyobb értékcsökkenést eredményez azingatlanjainkra, mint amennyibe a 71-es melletti
nyomvonal kiépítése kerülhet!
Elképesztő, hogy állandóan védekeznünk kell a száguldozők, az állatfarrn a kerékpárkörut és hasonló

dotgok ellen! Ide a családok nyaralni és pihenni jönnek, nem pedig a szélmalomharcot folytatni
szabadságuk alatt is!
Már többször javasoltuk, hogy a nyomvonalat aDőzsa Gy. út ->Villasor útvonalon vezessék Zánkan
keresztü, ahol a parkolóban különbözö szolgáltatások állnak rendelkezésre, ahol akár az Ifiúság úton tovább

lehet vezetni a körutat a 71-es keresáezése nélkül. Ezzel a Víriusz utcai meredek szakasz kiiktatódna egy

lankás, árnyékos, majdnem lakatlan erdei útra terelődne a forgalom, sok más előnnyel egyetemben. A
áthelyezés gyakorlatilag semmilyen ktiltséggel nem járna, azűttest még szélesebb is, mint a Halász utcában,

Ennek a javaslatnak természetesen akkor van relevanciája, amennyiben a nyomvonal bármely ok miatt nem



}
.,'É"rÍrIa vasút alatti áthelyezésre. A vasút alatti nyomvonal esetében viszont azt kérjük nyomatékosan, hogy

az Önkormányzat a mi érdekeinknek megfelelően aHalász utcai szakasz7l-es melletti áthelyezést
is kérje - ami ugyanabbaazánkai parkolóba vezethető -, a kéréssel pedig a jelenlegi kérelmét egészítse ki!
}llér az sem világos, eredetileg hogyan lehetett a meredek Víriusz utcát küelölni a Villasor ellenében.

A kerékparozásnak nem feltétele, hogy gyakorlatilag mások hálószobáján keresztül is tekerhessenek! Az
NFM tájékoztatása szerint az a jarhatő egyszerű megoldás, ha az Önkormányzat kéri vagy aJl-es melletti,
v agy a villasori nyomvonalat.
Kérjük, sürgősen intézkedj enek!
AHaJászutcában és záIkai szakaszon is nagy a felháborodás. Szeretnénk elérni, hogy békésen
megoldódjon a probléma minden résztvevő megelégedésére. AHaIász utcai nyomvonal megszüntetése
érdekében - ha szükséges - minden lehetséges eszközt fel fogunk használni. folyamatban yan az
aláírásgyüjtés, a tulajdonosok megszervezése a zánkai szakaszon is.

Célszerü lenne tartani egy rendkívüli nyílvános testületi ülést, a probléma hatékony kezelése érdekében.

Várjuk si,irgős válaszát a kerekparut@gmail.hu címre, köszönettel:

Biharvári Áaam l2.sz.

Duka LászIő 37.sz..

Györkei Zsolt72.sz.

Nyilánszky Mihály 1 4.sz

Tóthné Cseppkövi Ilona 3llB.sz.

Temesi György 66.sz.

Rényi Zsolt 18.sz.
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