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

BESZÁMOLÓ 

Közlekedésbiztonsági program 2. 

Időpont: 2021. október 1. 14:00 - 15:00 

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 34 fő. 

A közösségi akció leírása: 

 A második közlekedésbiztonsági programot a 2019-ben lebonyolított akcióhoz hasonlóan 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 munkatársai voltak.  

Délután 14 órától Pintér József balesethelyszínelő rendőr, a Veszprémi Rendőrfőkapitányság 

Balesetmegelőzési osztályának munkatársa előadást tartott a közlekedési balesetek okait és 

megelőzési lehetőségeit taglalva, a biztonsági öv fontosságát kiemelve. Többszörösen felhívta a 

figyelmet a mobiltelefonok szerepére napjaink közlekedési baleseteiben, érzékletesen taglalta az 

apró figyelmetlenségek beláthatatlan következményeit. Pintér József másfél órás előadását vetített 

képes és mozgófilmes anyaggal egészítette ki, melyek láthatóan nagy hatást gyakoroltak a 

közönségre.  

Az összegyűlt közönség tagjai közül többen már 2019-ben is jelen voltak az akkor megtartott 

előadáson, és jellemzően magukkal hozták néhány ismerősüket, rokonukat is. 

Elmondásuk szerint olyan jónak ítélték a két évvel ezelőtt 

megvalósult programot, hogy szeretteiket is elhozták, tanuljanak 

belőle.  

Az előadást követően az összegyűltek kérdéseket tettek 

fel Pintér Józsefnek, úgymint a tolószékesekre 

vonatkozó szabályok a helyi közlekedésben, az 

autókba szerelhető fedélzeti kamerák 
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elfogadottsága a baleseti bizonyítási eljárásokban, valamint a gyerekülések biztonságának mérése.  

A kérdések nyomán az előadás hossza egy óra helyett két és fél órára nyúlt. A hasznos, és szemmel 

láthatóan szükséges délután 16:30-kor ért véget. A jelenlévőket a közösségfejlesztők láhatósági 

tornazsákokkal, lábra csatolható biciklis fényvisszaverőkkel ajándékozták meg. 

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, 2021. október 1. 

  

                               

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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