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Bevezető
A közlekedésbiztonság szinte minden nap – valamilyen megközelítésből – téma az emberek beszélgetései
során, csak gondoljunk a balesetekről szóló tragikus hírekre, de újabban például az önvezető járművekkel
kapcsolatos újabb és újabb fejlesztésekre.
Addig, amíg emberek járművet vezetnek, nagyon fontos a közlekedési szabályok ismereteinek fejlesztése,
tudásuk szinten tartása. Ezt a folyamatot már óvodás korban el kell kezdeni, természetesen figyelemmel
az életkori sajátosságokra. Nagyon fontos , hogy az a tudás, amit gyermekkorban megszereztek ne devalválódjon, s ennek érdekében a szakembereknek komoly felelősségük van.
Egyesületünk immár sokadik éve foglalkozik az óvodáskorúak közlekedésre nevelésével különböző programjai révén.
Ezekről és az egyesület idei tevékenységéről adunk hírt az alábbiakban.

Biztonságos óvoda program
A tavalyi évhez hasonlóan a tavalyi siker után a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-vel közösen ismét
meghirdette a „Biztonságos Óvoda” programot és
pályázatot. A program során idén is országosan
200 óvoda nyert el lehetőséget arra, hogy az intézménybe járó kisgyermekek egy a korosztályi sajátosságaiknak megfelelő közlekedésre felkészítő
oktatáson vehessenek részt. A program lebonyolításában, csakúgy, mint 2016-ban, a KTI felkéré
sére Egyesületünk is aktívan részt vett.
Elsőként ki kellett választani és a megfelelő tes intézményeket, megtartják a kicsik számára a
felkészítést is meg kellett adni azoknak az úgyne- biztonságos közlekedéssel kapcsolatos foglalkovezett óvodalátogatóknak, aki felkeresve a nyer- zásokat. A 20 óvodalátogató, akik nagy része már
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tavaly is velünk dolgozott, március 27-én találkozott Budapesten. Szakavatott felkészítők közreműködésével hozzájutottak azokhoz a módszertani
ismeretekhez és fogásokhoz, amelyek nagy hasznukra lehettek az óvodai foglalkozások megtartásában, illetve a tavalyi program tanulságait, tapasztalatait megismerhették.
A 20 felkészített óvodalátogató idén május-június folyamán előzetes egyeztetést követően végig is látogatták a pályázaton nyertes óvodákat és
megtartották azt a bemutató képzést, amelynek
alapján az adott intézményben megkezdhető vagy
folytatható a gyermekek biztonságos közlekedésre
való felkészítése.
Minden óvoda részére, amelyik részt vett a
programban az óvodalátogató kolléga átadott egy
„Biztonságos Óvoda” táblát, amely az intézmény
falára is kihelyezhető. Emellett mindegyik intézmény kapott egy magasságmérőt és hozzá tartozó
plakátot. Ez utóbbin a gyermekek magasságához
igazodóan információk találhatóak arról, hogy
gépjármű utasaként vagy esetlegesen gyalogosankerékpárral közlekedve milyen védőeszközöket
érdemes illetve kötelező használniuk.
A pályázaton részt vett óvodák részére a kiíró
egy ötletpályázatot is indított, amely arra kereste a
választ, hogyan használna fel az adott intézmény a
gyermekek képzésében egy teljes, működő forgalomirányító-berendezéssel felszerelt gyalogátkelőt
is tartalmazó mobil KRESZ-parkot. A szakmai
bírálók által kiválasztott öt legjobb pályamunkát
beadó óvoda egy-egy mobil KRESZ parkkal lett
gazdagabb, amelynek leszállításában és elkészíttetésében Egyesületünk szintén részt vett a For-Vid
Kft.-vel és Szabó Regina elnökségi taggal közösen.
A pályázati program lebonyolítása idén ismét
óriási erőfeszítést igényelt az Egyesület munkatársaitól, hiszen az oktatási segédanyagok, eszközök

szétosztása és kiküldése, az óvodákban felvett sok
száz kérdőív visszagyűjtése is mind-mind erre a
maroknyi csapatra hárult, több hónapra lekötve
minden kapacitást.

Közlekedési Kultúra Napja
A Közlekedéstudományi Egyesület szervezé
sé
ben az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Köz
le
kedéstudományi Intézet, az akkori Nemzeti
Közlekedési Hatóság, a Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara, valamint további tíz közreműködő szervezet, köztünk Egyesületünk részvételével első alkalommal 2015. május 11-én tartották a
Közlekedési Kultúra Napja rendezvényt. A hagyományteremtő kezdeményezés célja a biztonságos
közlekedés és a hozzá tartozó toleráns közlekedői
viselkedés népszerűsítése, előnyeinek minél szélesebb körben való megismertetése.

A IV. kerületi Karmel Kiskertje óvoda

Az idei esemény fókusza a biztonságtudatos
közlekedés mellett a közösségi közlekedés kultúrájára és a környezettudatos közlekedés kultúrájá-
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ra is kiterjed. Az esemény idei szlogenje: „Jókedvűen, Figyelmesen, Biztonságosan!”
A korábbi évekhez hasonlóan Egyesületünk is
csatlakozott a programhoz, saját aktivitásként egy
kiépített KRESZ parkot adtunk át a IV. kerületben
található Karmel Kiskertje óvodában.
A Kulturált Közlekedés Napja rendezvényekhez egy települések számára kiírt közlekedésbiztonsági pályázat is szerepel. A KTI szakmai irányítása mellett megvalósuló pályázaton bármelyik
hazai település vagy budapesti kerület indulhat,

témakörök alapján a résztvevő helyi szakemberek
– közútkezelő, rendőrség, városfejlesztésért felelős
személyek, érdekelt szervezetek – segítségével tekintettük át a település jellemző baleseti helyzetét,
valamint ennek javítását célzó terveket, elképzeléseket.
A fórumokkal egy időben az adott településeken a helyi óvodások és kisiskolások részére
KRESZ park és mopedszimulátor segítségével tartottak szakembereink gyakorlati foglalkozásokat,
megismertetve a résztvevő gyermekeket a legfontosabb, biztonságos közlekedéssel kapcsolatos szabályokkal.
Idén Gödöllőn, Makón, Jászberényben, Szekszárdon és a XXII. kerületben tartottuk meg a rendezvényt.

Fórum Makón, szerencsére nagy volt az érdeklődés

felvázolva azt, milyen eddigi tevékenység vagy
terv valósult meg, ami a közlekedésbiztonság javítását célozza, illetve milyen hasonló megvalósítandó terveik elképzeléseik vannak. A pályázaton
nyertes települések közül öt számára – csakúgy,
mint a tavalyi évben – a nyeremény egy közlekedésbiztonsági fórum megtartása és egy, a gyermekek számára tartott közlekedésbiztonsági nap
megszervezése volt. Ezt a feladatot a szervezők
Egyesületünkre bízták. A program lebonyolítása
során megszerveztük, jellemzően a helyi polgármesteri hivatalok segítségével a közlekedésbiztonsági fórumot, amelyen előre meghatározott

A KRESZ park foglalkozásaira a helyi oktatási
intézményekből szervezetten érkeztek a gyermekek

Közgyűlés
Egyesületünk éves rendes közgyűlését 2017. május
22-én tartotta. A közgyűlés határozatképes volt,
így a résztvevők elfogadták az Egyesület 2016-os
évre vonatkozó tevékenységi beszámolóját a pénz-
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ügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést is,
amelyet Tokár Balázs elnök és Pausz Ferenc ügyvezető igazgató ismertetett.
Az idei évben több tisztséget betöltő tag mandátuma lejárt, így az elnökségi helyekre és a
számvizsgáló bizottságba is tisztségviselőket kellett választani. A GRSP Magyarország Egyesület
tagsága egyhangúlag megválasztotta további öt
évre az Egyesület elnökségébe Dr. Lányi Pétert,
Dr. Mocsári Tibort, Szabó Reginát, Pausz Ferencet és Gégény Istvánt. Valamint a tagság egyhangúlag megválasztotta további öt évre az Egyesület Számvizsgáló Bizottságába Hegyesi Lászlót és
Hernádi Zsuzsát.
A Shell Hungary Zrt. eddigi képviselője,
Nováky Dénes bővülő munkahelyi elfoglaltságai miatt lemondott megbízatásáról, helyét Bohn
Márton veszi át, aki bemutatkozása során elmondta, hasonlóan aktív módon kívánja képviselni a
közlekedésbiztonság ügyét és az Egyesület ez irányú célkitűzéseit az általa képviselt szervezetnél.

Bohn Márton

Közlekedésbiztonsági nap,
ismét Zánka

Immár megszokott, hogy augusztus elején, a Zánkai Üdülőcentrumban, vagy újabban, Erzsébet
Táborban az érintett állami szervezetek és az őket
segítő civil egyesületek közlekedésbiztonsági napot tartanak. Ilyenkor a táborban üdülő gyermekek oktatásokon, játékos vetélkedőkön vehetnek
részt, a téma természetesen a baleset-megelőzés.
Ezeken a rendezvényeken a Közlekedéstudományi Intézet, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság – ma már
minisztériumi főosztályként – vagy a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület mellett a GRSP Magyarország is hosszú évek
óta részt vesz, ez idén, augusztus 10-én sem volt
másként. Kerékpáros ügyességi pályával, robogó
szimulátorral – ez rendkívül népszerű volt –, valamint elsősegély-életmentő képzéssel vettünk részt
a rendezvényen.

GRSP Hírlevél

A GRSP Magyarország Egyesület időszaki kiadványa
Felelős kiadó: Pausz Ferenc ügyvezető igazgató
Szerkesztő: Alföldy Miklós kommunikációs szakértő
Cím: 1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
Telefon: +36 1 371-59-44
e-mail: grsphungary@grsphungary.hu
www.grsphungary.hu

