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Tisztelt Iványi Aurél Úr!

Meglepődve olvastuk, hogy a több címzettnek, így Önnek is megküldött levelünk milyen
különös asszociáció-láncot indított meg Önben, egyben sajnáljuk, hogy felvetésünkre
érdemben semmit nem reagált.

Idegen nyelven írt szavait, mint a „bullshit” és a „killer” nem áll módunkban értelmezni.
Megjegyezni kívánjuk, hogy levelünket ifj. Nagy Gábor írta alá a szervezet nevében,
nem pedig „ifjú nagy Gábor” kis „n”-nel. Az „ifj.” az ifjabb rövidítésére szolgál. Ezúton
ígérjük, hogy a bizottsági tagoknak megküldött szakmai anyagainkat Önnek külön is
megküldjük a későbbiekben, remélve, hogy cserébe megbocsátja, hogy ezt – az
egyébként teljesen elfogadott és használt – PDF formátumban tesszük.

Felhívjuk figyelmét, hogy szervezetünk, a Magyar Kerékpárosklub minden esetben
nevét vállalva, alapszervezeti titkárának aláírásával küldi meg, vagy publikálja
véleményét. A velünk egy nézetet vallók internetes társalgási szokásaira a internetes
etikett, és saját szokásaik az irányadóak, azokra nekünk semmilyen ráhatásunk nincs.

Bár azt írja, hogy nincs problémája a mondanivalónkkal, azt mégis bullshit-nak, és
belterjes véleménynek minősíti. A legutóbbi, Ön által is hivatkozott bizottsági ülésen
pedig olybá tűnt, nem örült, hogy a megjelent kerékpárosok szót kaptak, és
elmondhatták véleményüket.

Nagyon köszönjük az ajánlásait, bár igazán nem tudjuk mire vélni őket. Az Ön által
felsorolt  szervezetek kerékpársport területén ténykednek, míg szervezetünk főként
közlekedésszakmai területen, az előzőleg megküldött levelünk kimondottan erre a
területre koncentrál. Ahogyan a raliautósok, vagy az F1-es versenyautósok szervezetei
sem foglalkoznak az autópályák nyomvonalával, vagy a csomópontok
kanyarodósávjainak kialakításával, úgy az említett kerékpáros szervezetek sem a
kerékpáros-közlekedési kérdésekkel. A kerékpáros sportolók a napi közlekedésben a
közlekedési szabályok szerint vesznek részt. Mindezen szervezetek munkáját
felbecsülhetetlenül értékesnek tartjuk a kerékpáros sportélet működtetésében,
fejlesztésében.

Megjegyezzük, hogy a Magyar Kerékpárosklub országos szakmai kerékpáros
érdekvédelmi szervezet, az ECF, vagyis European Cyclists' Federation (Európai
Kerékpárosok Szövetsége) tagja, a Velocity, és más szakmai konferenciák rendszeres
résztvevője, országos, minisztériumokkal együttműködésben lebonyolított programok
szervezője, mérnöki szakmai háttérrel, országszerte aktív tagokkal.



Az öltözködésünkre tett megjegyzéseit megint csak nem tudjuk mire vélni, a Bizottság
ülésén, ha megjelentünk, azt szokásos, kulturált hétköznapi ruhánkban tettük, ahogyan
azt a Bizottság több tagja is. Az Ön által kifogásolt lábon lévő láthatósági csík a
nadrágot óvja az összekoszolódástól, így az pont az Ön által elvárt tisztaságot
szolgálja. A Bizottság ülésén sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy egymást a
viselkedésünkkel tiszteljük meg, nekünk ezen a téren sem volt szégyenkezni valónk,
habár ezt nem mindenki mondhatja el magáról az akkor jelenlévők közül.

Nagyon örülünk, hogy fényképfelvételeket készít a kerékpáros sporteseményekről,
egyben nem értjük, mindez hogyan kapcsolódik a városi közlekedés szervezéséhez, és
ahhoz a közel 20.000 szegedihez, aki kerékpárját mindennapos közlekedési eszközül
használja például munkába, iskolába, egyetemre, postára, sarki boltba eljutáshoz.

Mivel soraiból arra következtetünk, hogy a Tisza Lajos krt-i buszsávok kerékpáros-
buszsávokká alakítása ellen nincs kifogása, köszönjük, hogy támogatja ezt a egyszerű,
és a közlekedés biztonságát növelő forgalomtechnikai beavatkozást.

Városunkért, Szegedért végzett munkájához sok sikert kívánunk!

Szeged, 2011. június 28.
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