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Bevezető
A GRSP Magyarország Egyesület az elmúlt években több olyan uniós projektnek is a részese volt, amelyek hosszú távra alapozták meg az Egyesület jövőbeni szakmai tevékenységét. A nemzetközi programok
lezárultával Egyesületünk feladatokban és vállalásokban gazdag évet zár, a 2016-os esztendő számos új,
a korábbi tevékenységekre alapozott kihívást hozott számunkra.
Néhányszor azzal szembesültünk, hogy talán lehetetlen megoldanunk az általunk felvállalt programokat, de aktívabb tagjainknak is köszönhetően mégiscsak megoldottuk és sikerre vittük azokat. Némelyik
program legalább akkora energiát és befektetést igényelt, mint korábban a szintén komoly kihívást jelentő
uniós projektek.
Úgy gondolom, tagjaink is megelégedéssel zárhatják a 2016. évet, s ezúton kívánunk mindenkinek:

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet!
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Közlekedésbiztonsági nap Zánkán
A hagyományoknak megfelelően az Országos
Balesetmegelőzési Bizottság a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal és a Közlekedéstudományi Intézettel közösen ismét megszervezte Zánkán az Erzsébet Üdülőközpont és Táborban a közlekedésbiztonsági napot augusztus 6-án. A rendezvényre
Egyesületünk is meghívást kapott, így a jól bevált
kerékpáros ügyességi pályával vettünk részt a rendezvényen a For-Vid Kft.-vel közösen. Standunkon tagunk, az Országos Gyermekegészségügyi
Intézet is képviseltette magát, szakembereik elsőTréning Dunakeszin, az előadó Dr. Mocsári Tibor
segély és újraélesztési bemutatót tartottak a programon résztvevő gyermekeknek és fiataloknak.
megyében Dunakeszin, majd pedig november 1415-én Zala megyében Zalaegerszegen hívtuk meg
a programra a helyi rendőrség, a közútkezelő, a
kormányhivatal illetékes szakembereit programunkra. A tréningek szakmai anyagát előadóink,
dr. Mocsári Tibor, Orosz Gyula a KKK, valamint
Lovász Győző az ORFK munkatársa, illetve Pausz
Ferenc Egyesületünk ügyvezetője rendszeresen
frissítve és aktualizálva adták át a hallgatóság részére. Terveink szerint, amennyiben arra támogatókat is találunk – idén, csakúgy, mint korábban
az Országos Balesetmegelőzési Bizottság segített
a tréningek megvalósításában – tovább kívánjuk
folytatni ezt a sikeres és rendkívül hasznos progZánkán ügyességi kerékpáros pályával voltunk jelen
ramsorozatot.

Speed Management tréningek

Nézz Körül járdagrafika

Az első sebességmenedzsment tréningünket még
2013 őszén tartottuk meg az akkor futó ROSEE
program keretében. Az azóta eltelt években – felismerve a program sikerességét – minden esztendőben legalább két újabb ilyen programot szerveztünk az ország különböző pontjain. Ez idén sem
volt másként, így ősszel, szeptember 8-9-én Pest

A GRSP Magyarország Egyesület bő egy évtizede
kezdte el Budapesten a gyalogos közlekedés biztonságosabbá tételének érdekében a „Nézz Körül!” járdagrafikák felfestését. Néhány helyszínen
még a mai napig is láthatóak ezek a felfestések.
A járdagrafikákat jellemzően kijelölt, de fényjelző
készülékkel nem biztosított gyalogátkelőhelye-
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ken festjük fel, oktatási intézmények, orvosi rendelők vagy kórházak, egyéb más, nagy gyalogosforgalmat generáló intézmények környezetében
található kereszteződésekben. A programot idén
újjáélesztettük, ebben kiváló partnerre találtunk
Újbuda (XI. kerület) önkormányzatában az OBB
támogatása mellett. Első körben a kerület iskoláinak környékén készültek el a járdagrafikák, tíz

réten található Törökugrató Általános Iskolába.
A program során a 14 évhez közeli korosztályból
kikerülő tanulók megismerkedhettek a járműközlekedés alapvető szabályaival. Ez azért is fontos,
mert ebben a korban szerezhető meg az első vezetői engedély segédmotoros kerékpárra.

Őszi közlekedésbiztonsági programok
Az őszi időszak közlekedésbiztonsági programjainak fókuszában a gyalogos balesetek megelőzése és a láthatóság fontosságának hangsúlyozása
áll. Egyesületünk az ilyen programokra kész elemekkel rendelkezik, így nem véletlen, hogy két
rendezvényen is részt vettünk meghívott szakmai
közreműködőként. A XI. kerület, Újbuda Önkormányzatának szervezésében, amelyben a KTI is
részt vett a Feneketlen Tónál tartották a Light Ride
közlekedésbiztonsági rendezvényt, október 22-én,
amelyen a Egyesületünk láthatósági programmal
Járdagrafika a Baranyai utcában
vett részt. Alig egy hétre rá, a Budapesti Rendőrkülönböző, a kiválasztási paramétereknek megfe- főkapitányság tartott a Vágóhíd utcában hasonló
lelő gyalogátkelőnél. Az egyik helyszínen, a Baranyai utcában a kerület alpolgármestere dr. Molnár
László aktív közreműködésével készült el a járdagrafika.
A felfestéshez szükséges műszaki előkészítésben és a kivitelezésben a For-Vid Kft. volt segítségünkre.

Program a Törökugrató iskolában
Tagjaink segítségével, amikor arra lehetőség nyíLáthatósági bemutató a KRESZ Suli tűzoltóautójában
lik, szívesen látogatunk el oktatási intézményekbe
annak érdekében, hogy a közlekedéssel kapcsolatos ismereteket minél szélesebb körben terjesszük. programot 800 budapesti kisiskolásnak, amelyre
Idén ősszel, október 15-én a Vezetek Kft. moped szintén ellátogattunk. Mindkét helyen a KRESZ
szimulátorait vittük el a XI. kerületben, Gazdag- Suli tűzoltóautójával vonultunk fel, amelyben a
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kialakított láthatósági „sötét szoba” segítségével
szemléltettük a résztvevőknek a fényvisszaverő
anyagok, mellények, prizmák viselésének fontosságát.

ezen a napon tartották az éves megemlékezést
az Emlékműnél. Egyesületünket a koszorúzáson
Pausz Ferenc ügyvezető igazgató és Alföldy Miklós képviselték.

Megemlékezés a Flórián téren

Óvodai workshop

Immár húsz esztendeje, hogy az Országos Balesetmegelőzési Bizottság felállíttatta a Baleseti
Áldozatok Emlékművét a Flórián téren. Azóta,
minden évben Halottak Napja közeledtével a
közlekedésben érdekelt szervezetek, egyesületek és állami intézmények képviselői elhelyezik a
megemlékezés virágait az emlékműnél, így róva

A „Biztonságos Óvoda” program végrehajtása
során az általunk „kiképzett” 28 fő (óvodalátogató) trénertől már menet közben kértük, hogy
rövid írásos beszámolójukkal segítség a program
kiértékelését, ennek ellenére a KTI Közlekedésbiztonsági Központ vezetőjével (Berta Tamás)
egyetértésben szükségesnek láttuk egy workshop
megrendezését is. Ennek lényege, hogy egy meghatározott kérdéssoron végigmenve halljunk véleményeket a trénerektől az óvodák meglátogatása
során szerzett benyomásaikról.
Ezt a workshopot december 2-án a KTI épületében meg is tartottuk, ahol a jelenlévő (18 fő)
trénerek igen aktívan járultak hozzá ahhoz, hogy
a végső kiértékelés minél alaposabb legyen.

Főhajtás az emlékműnél

le kegyeletüket a balestekben értelmetlenül életüket vesztettek előtt. Ugyan az elmúlt években
hazánkban javult a közúti közlekedés biztonsága,
azonban amíg egy ember élete is veszélyben forog
útjainkon, a baleset-megelőzéssel foglalkozó szakemberek nem dőlhetnek hátra, a közlekedés biztonságának javítása állandó feladatot jelent. Idén,
október 28. azonban a tiszteletadás ideje volt,

Sikeres volt a workshop
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