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

BESZÁMOLÓ 

Közlekedésbiztonsági program 3. 

Időpont: 2022. április 2. 10:00 - 11:30 

Helyszín: Csongrád, Művelődési Központ és Városi Galéria  

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, partner szervezetek és intézmények munkatársai 

(Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület, BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete) Csongrádi 

Rendőrkapitányság, Polgárőrség, belvárosi és bökényi célterületi lakosok, nem célterületi, de 

csongrádi lakosok. Összesen 12 fő. 

A közösségi akció leírása: 

Pintér József balesethelyszínelő rendőr a TOP 5.3.1. pályázatnak köszönhetően harmadik 

alkalommal látogathatott el Csongrádra, hogy előadásával hozzájáruljon a közlekedési morál 

javulásához, a biztonságos, egymásra odafigyelő közlekedési kultúra kialakulásához. Csongrádon és 

környékén sajnos rendszeresek a súlyos, akár emberéletet követelő balesetek, melyeknek csak kis 

részben okai a települést körülvevő kanyargós, rossz minőségű utak: a vezetők türelmetlen, merész 

magatartása, felelőtlen manőverei jóval nagyobb súllyal esnek latba. Többek között emiatt került be 

a célterületi lakosság javaslatára a Helyi Cselekvési Tervbe illetve a Rendezvénynaptárba a 

közlekedésbiztonsági program.  

Pintér József amellett hogy nagy tapasztalatú rendőr, kiváló előadó és jó emberismerő. „Összetört 

járművek, kettétört életek” című előadásának felépítése magával ragadó és célravezető. Kizárólag 

olyan eseteket mutat be, melyekkel maga is közvetlenül szembesült. A különböző baleset-típusoknál 

felvázolja a kiváltó okokat, valamint ezek következményeit: mi történik, ha az autó fejre áll, és a bent 

ülők be vannak kötve, avagy – ugyanilyen esetben – nincsenek? A képanyag sokszor határokat 

feszeget, de jó célt szolgál: rámutat arra, hogy egy rosszul bevett kanyar, 

egy meggondolatlan előzés örökre megváltoztathatja az ember 

életét.  

Pintér József beszámolóit Csongrádon töretlen 

érdeklődés kíséri. A résztvevők feszült figyelemmel 

hallgatják szavait, és a végén majdnem olyan 

hosszan tart a kérdezz-felelek, mint maga az 

előadás. A lakosság által kezdeményezett téma 

volt többek között az emberéletet kioltó 
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baleset vétkesének büntetőjogi felelősségre-vonása (pontosabban annak elégtelen mértéke. Ahogy 

egy idősebb úr megjegyezte: „értjük, hogy aki autóba ül, olyan, mintha fegyvert fogna a kezébe. 

Csak azt nem, hogy a fegyverrel kioltott életért életfogytiglannal büntetnek, míg a sofőrök legfeljebb 

2-3 év letöltendőt vagy éppen felfüggesztettet kapnak.) A gyerekek önálló közlekedésének 

veszélyeiről és az iskolákban szükséges KRESZ-oktatás jövőbeli kilátásairól is szó esett.  

A hasznos, és szemmel láthatóan szükséges beszélgetés majdnem délben 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 Dr. Gyöngyössy Orsolyát 

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

 

Kelt: Csongrád, 2022. április 4. 

 

 

 

 

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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