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TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00007 A helyi identitás és kohézió erősítése Csongrádon 

BESZÁMOLÓ 

Közlekedésbiztonsági program 1. 

Időpont: 2019. október 26. 09:00 - 13:00 

Helyszín: Csongrád, Művelődési Központ és Városi Galéria  

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, partner szervezetek és intézmények munkatársai 

(Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület, BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete, Csemegi Károly Könyvtár 

és Tari László Múzeum), Csongrádi Rendőrkapitányság, Polgárőrség, belvárosi és bökényi célterületi 

lakosok, nem célterületi, de csongrádi lakosok. Összesen 78 fő, ebből célterületi lakos: 21 fő. 

A közösségi akció leírása: 

 Az első közlekedésbiztonsági programot az őszi időszak kezdetére terveztük annak érdekében, hogy 

az őszi-téli kerékpározásra való felkészülést elősegítsük, a kulturált és biztonságos közlekedést 

hatékony módon kampányoljuk. Partnereink a Csongrádi Rendőrkapitányság és a helyi Polgárőr 

Egyesület tagjai voltak.  

A Polgárőrség ifjúsági tagozatáról többen jelentkeztek önkéntesnek, hogy egy rendőr járőr 

segítségével és felügyeletével a csongrádi Művelődési Központ és Városi Galéria előtt elhaladó 

kerékpárosokat ellenőrizzék és a hiányzó (illetve jogszabályilag szükséges és kötelező) 

közlekedésbiztonsági felszerelésekkel ellássák. A Polgárőr diákok segítségével 100 kerékpár 

átvizsgálása történt meg: felszereltek 195 prizmát, 5 gyermekbiciklit, 41 csengőt és 48 pár villogót.  

A lakosok hálásan és örömmel vették a felvilágosítást és a segítséget. A diák polgárőrök változatos 

oktatóanyagokat, felvilágosító füzeteket, információs szórólapokat osztottak ki a kerékpárosok és 

gyalogosan közlekedők között. Kerékpáros Kresz-teszt kitöltésére és a Bike Safe rendszerbe való 

regisztrációra is volt lehetőség. A kisgyermekek matricákat és játékos feladatos 

füzeteket kaptak. 

Az emeleten Dr. Lakatos Melinda szemorvos tartott ingyenes 

szemorvosi vizsgálatot.  

Reggel 9 órától Szabolcski M. Ágnes, a Csongrád 

Megyei Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési 

Bizottságának munkatársa tartott vetítéses 

előadást az őszi-téli kerékpározás jellemzőiről és 
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veszélyeiről, illetve azok megelőzéséről, a vonatkozó jogszabályi frissítésekről.  

11 órától Pintér József balesethelyszínelő rendőr, a Veszprémi Rendőrfőkapitányság 

Balesetmegelőzési osztályának munkatársa tartott nagy hatású előadást a közlekedési balesetek 

jellemzőiről, a lehetséges baleseti „forgatókönyvekről”, a biztonsági öv használatának 

fontosságáról. Pintér József országos ismertségű, nagy tapasztalatú szakember, aki mindezek 

mellett karizmatikus előadó, így az esemény híre számos érdeklődőt vonzott. Másfél órás előadását 

vetített képes és mozgófilmes anyaggal egészítette ki.  

A szemléletformáló esemény elsősorban a biztonságos őszi-téli kerékpározás megfelelő 

feltételeinek fontosságát igyekezett tudatosítani a lakosságban. Az információs kiadványokkal, az 

oktató célú előadásokkal, a kerékpáros kiegészítő eszközökkel és az ingyenes orvosi vizsgálattal ez a 

célkitűzés sikeresen megvalósult.  

Amennyiben a projekt, vagy bármelyik kezdeményezés, ötlet felkeltette az érdeklődését, és 

szeretne csatlakozni a csoporthoz, vagy önkéntes segítői munkát vállalni, esetleg kérdései vannak, 

akkor bátran keresse fel a projekt közösségfejlesztőit, Kunstár Juditot és Fábiánné Dr. Gyöngyössy 

Orsolyát a 06-63-571-973 telefonszámon, vagy a kozossegfejlesztes@csongrad.hu e-mail címen. 

 

Kelt: Csongrád, 2019. október 29. 

  

                               

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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