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Tisztelt Polgármester úr!

Engedje meg, hogy ezuton térjÜnk vissza a 2017 augusztus 16-án tartott lakossági meghallgatáson -
most csak a kerékpár úttal (zánkai szakasz) kapcsolatosan - elhangzottakra.

Ennek két sÜrgős oka van, amiért aktuális lett:

1.A meghallgatás másnapján, reggelgeodéta jelent meg a zánkai Dózsa utcában, és az ott lakók
(állandó lakosok és üdÜlök ) kérdésére azt válaszolta, a a Völgyzugoly Kft. az Önkormányzat
megbízásából felméria zánkai Dózsa utcát a,, bicikli út tervezése miatt".

A meghallgatáson nem kerÜlt említésre, hogy a munkákat már elkezdték, csak az, hogy a tervező
megbízást kapott erre(is).

Ez annak fényében furcsa, hogy - bár már korábban is - a meghallgatáson felmerÜlt más alternativa,
nevezetesen a Fő utca és a Villasor Szepezd felé, mert amúgy is annak folytatásában Van a szepezdi
útvonal ( amijelenleg a meredek szepezdi emelkedőn, a balesetveszélyes 71-es út keresztezésével
érhető el).

Polgármester úr a zánkai Dózsa utcai nyomvonal mellett hozta fel érvként, hogy a ,,Szepezdi
Önkormányzat is a (viriuszi ) Halász utca után majd a mostani kemping és a vasút között tervezi
továbbvinni a nyomvona lat".

A fentieket aZánka Tv-nek a meghallgatásról készült felvétele rögzítette (41. perctől- hosszasan
foelalkoztunk a bicikli útt témáiával)

2.A másik aktualitás az, hogy a szepezdi Halász utcaiak, akik már régóta ellenzik a kerékpár Út ottani
nyomvonalát, megkeresték a kerékpár út kormánybiztosát, Révész Máriusz urat, továbbá a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti lnfrastruktúra Fejlesztő Zrt illetékeseit, valamint Kontrát
urat, a környék országgyűlési képviselőjét a nyomvonal vezetéssel kapcsolatos panaszukkal ,

kifogásukka l.

Az NFM _pozitívan állt dologhoz, és közölték,hogy az érintett önkormányzatokrtak kellene kérni a
nyomvonallal kapcsolatos változtatást.



A szepezdiek civil kezdeményezését követően a Szepezdi Önkormányzat a mellékelt meghívó

tanÚsága szerint 2017 szeptember 11-ére lakosságifórumot hívott össze.

Ezen civil kezdeményezés - az ugyancsak mellékelt levél, ha úgy tetszik szórólappal- megkeresték
a zánkai Dózsa utcai ingatlan tulajdonosokat ( akik közül egyébként néhányan jelen voltak az

augusztus 15-i meghallgatáson is....)Ebben javasolták az összefogást a közös ügyben.

Személyes megbeszélésen azt is elmondták, hogy a Szepezdi Önkormányzat hajlandó lenne az erdő
alatti ( Zánkán Villasor) nyomvonalat elfogadni, de arra hivatkoztak, hogy,,Zánka ezt nem kérte, mert
Zánkán ezt a változatot nem javasolta senki (l|||)

Ez annál is inkább furcsa, mert az érintett zánkaiak igenis javasolták ezt, nem először, - és legutoljára

a2017 augusztus 16 - ifórumon. Erre bizonyíték aZánka Tv fent említett felvétele.

Tehát igen is van zánkai lakosságijavaslat és vehemens ellenállás az alsó, a zánkai Dózsa utcai

nyomvonallal szemben.

A mellékelt , tegnap készült fényképfelvétel tanúsága szerint a Rákóczi úton, Vérkút felöljövet a

Rétes előtti kereszteződésben a bokrok által kissé takarva , a bicikliseknek utat mutató táblán jól

látszik, hogy korábban a tábla jelzése szerint a Keszthely felé vezető balatoni bicikli körút iránya,
jobbra, azaz felfelé, és nem a zánkai Dózsa utca felé mutatott, és a nyilat lefestették egy más

szin ne1......

Azután ekkorvagy később, nem tudni, egy új tábla lett kitéve a Fészek sarkánál.

Nem kell nagy szakértőnek lenni ahhoz, hogy milyen nagy veszélyt jelent , hogy a kereszteződésben
(ahol rendszeresen szabálytalanul parkolnak a Fészek vendégei ) lezúduló biciklis tömeg a strandra

átmenő vendégekbe Ütközik, vagy rosszabb esetben autónak megy, akik felfelé igyekeznek, de nem

férnek el.

Ugyancsak veszélyes a zánkai Dózsa utca, mert ott a strand elÜlső vagy hátsó bejárata felé igyekvők

tömege kozé hajtanak, a házakból kilépni próbáló lakóknak Ütköznek.

Sajnos mind a kereszteződésben, mind pedig az utcában voltak balesetek, biciklis is szenvedett már
autótól a kereszteződésben, utcai lakókat is Ütöttek már el nem egyszer biciklisek, súlyos sérÜlést

okozva.

A zánkai Dózsa utcai lakók - (egyelőre a jelenleg személyesen a hétvégén itt tartózkodók, akik ezt a

levelet a|áírták, - telefonon és e_mailen még kb 15 ingatlan tulajdonos fejezte kiegyetértését,de
minden érintett, akit vagy így vagy úgy most nem értÜnk el. megkeresésére kerül-) úgy döntöttek,
hogy csatlakoznak a szepezdiek kezdeményezéséhez, és velÜk együttesen képviselik érdekeiket az

illetékes hatóságok előtt minden lépésben, ha szÜkséges.

Arra kérjük Polgármester urat , hogy a múltkori lakossági fórum fényében is tegye magáévá az

egyébként racionális álláspontunkat és vizsgálja,/ vizsgáltassa felÜl a bicikli útvonal zánkai Dózsa

utcára tervezett nyomvonalát, egyeztessen a SzepezdiÖnkormányzattal, és addig a bicikli út

tervezését fÜggesztesse fe l.

Ahogy Ön is többször kijelentette:,,Zánka csendes,családi hely és üdÜlőfalu ," és szerintÜnk az is kell

hogy maradjon.

Ehhez nagybanhozzájárulna a strandhoz vezető zánkai Dózsa utca átmenő kerékpár forgalmának a

kerékpározók szempontjából is praktikus korlátozása egy másik nyomvonalra terelése, az erdő alatt
senkit nem ZaVarnak, még autóforgalom is alig Van, nem meredek stb.



Tekintettel a Szepezdi Önkor'nányzat áÍtal szeptember ].].-re tervezett lakossági fórumára,kérjÜk,
3:'n::,li:'#:ffi,:TnÍ:*j:;ái; l,.",'o,..tesen célszerű lenne, ha ezia Szepezdí

Alulírottak a jelen levelet eljuttatják a Szepezd polgármesterének Dr Sebestyén László polgármesterúrnak' valamint a fent említett szápezdi .iuil kerd"ményezés tagjainak.
Míelőbbí válaszát várjuk, a gyorsaság kedvéért talán e-mailen is.(dezso.perlaki@bpss.hu)
Tísztelettel 
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