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TRANSBORDER - Az Ágfalva és Somfalva közötti kapcsolatok helyreállítása

Projektünk egyrészt a schengeni egyezmény, másrészt az EU közlekedéspolitikáját
ában foglalja. 

Magyarország 2007. december 21-én, teljes jogú schengeni taggá válásával elérte, 
hogy magyar állampolgárok a szárazföldi határokat, az úgynevezett schengeni 

 bármikor és bárhol - tehát nem csak a 
korább – átléphetik, amennyiben a schengeni övezet 
más országaiba utaznak be. 

A közlekedés a modern gazdaságok egyik kulcsfontosságú eleme. Tartós 

közvélemé
rendszereknek mind gazdasági, mind pedig szociális és környezetvédelmi 
szempontból fenntarthatónak kell lenniük. 

nyílik a 

rendszerek felülvizsgálata Sopron-Wiener Neustadt, Sopron-Eisenstadt, Sopron-Bécs 
desztinációk vonatkozásában. Vizsgálandó továbbá a „P+R” megjelenése és a 

A pályázat átfogó célja az Ágfalva és Somfalva, illetve a három kapcsolódó 
határtelepülés közötti kapcsolatok helyreállítása, a regionális és helyi közlekedés 

A proje

1. modul: Közös utak

modulhoz. Cél az elfeledett, ám évszázadokon keresztül a települések által használt 
utak helyreállítása az egészséges településközi kapcsolatok helyreállítása érdekében.
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:

- Ágfalva önkormányzata a Somfalvi út külterületi szakaszán egészen az 
országhatárig vegyes forgalmú kerékpárút kiépítését tervezi, melynek során a 

útszakasz teljes hossza 1722 m. Az útburkolat szélessége 4,00 m, 1,50 – 1,50 m széles 

a burkolatszélesség 5,50 m-
belterületi mellékút.

-
Schattendorf település határáig az úthelyreállítás, amely új út építését jelenti, bár 

funkciót is betöltene, kerékpáros, gyalogos és autós forgalom által is használttá 
válna. Az utat, bár jelenleg földút ma is sokan használják a határmegnyitás óta, 

jellege, nem szükséges Sopronon keresztül, kb. 20 km-

–

3,50 m széles aszfaltozott úttestet 5,00 
– Ágfalva 

az országhatárig tart.

2. modul: Határtalálkozó
A Határtalálkozó programelem célja a határ „megfogalmazása”, élettel való 
megtöltése, valamint a közös múltra való visszatekintés.

Közös tevékenységként valósulnának meg ezen modul elemei:

• Határ-(kerékpáros) pih
•  a határnyitás tiszteletére 
• Játszótér kialakítása a határon
•  kialakítása és elhelyezése a határon 

•  is készülne a két településre fókuszálva, 

se érdekében 5000 példányban készülne el. 

3. modul: Kézfogás
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A modul célja, hogy az utak fizikai helyreállítása, a megnyíló határokhoz 
kapcsolódóan az évtizedes sebek is gyógyulásnak induljanak, az elszakadt szálak 
újra egybe köttessenek. Valaha a határtérs
össze, a települések kereskedelmi kapcsolatokat ápoltak, közös rendezvényeket 
szerveztek. 

térségi települések szervesen illeszkedjenek egymáshoz, szükséges az „újra egymásra 

„megépíteni”. 

- Workshopok az 5 határtelepülés bevonásával (2 db Schattendorfban, 2 db 

Ágfalván), 

- Specifikus tématerületeken dolgoznának együtt az önkormányzati, civil és 

vál

hagyományok). 

- A Workshopok eredményeként a települések közt bilaterális, és/vagy 

multilaterális megállapodások köttetnek egy-egy téma köré csoportosított 

közös megvalósítása érdekében. 

4. modul: KÖZÖS Projekt Menedzsment
5. modul: KÖZÖS PR munka

Összeállítást készítette: Páliné Keller Csilla


