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Bevezető-köszöntő
Egyesületünk 2017-ben a tizenkettedik „születésnapját” ünnepelhette, lassan kezdünk kinőni a gyerekkorból. Ezzel ellentétesen tevékenységünk fókuszában egyre inkább a gyermekek biztonsága áll. Nagyon
fontos egy társadalom számára, hogy a felnövekvő nemzedék egészségesen és biztonságban élje meg a
mindennapjait, mi is ezt próbáljuk elősegíteni tevékenységünkkel.
Most, így az ünnepek közeledtével szintén a gyermekek kerülnek előtérbe, hiszen már felfokozott izgalommal várják a karácsonyi ajándékokat, s kívánjuk nekik, hogy minél boldogabban és a közlekedésben is
biztonságban teljenek el az elkövetkező hetek, napok!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag boldog új évet
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Óvoda KRESZ-park Szolnokon

Sebességszabályozási tréning

Előző Hírlevelünkben már beszámoltunk arról,
hogy nyáron a Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat keretein belül Budapesten, a
Karmel Kiskertje Óvodában átadtunk egy állandó telepítésű KRESZ-parkot. A program során
nem csak Budapesten, hanem vidéken is fontosnak tartottuk, hogy az óvodás korú gyermekek
megismerkedjenek a közlekedés alapvető szabályaival.

Egyesületünk, még a ROSEE nemzetközi program keretében dolgozta ki és kezdte el a sebességszabályozási tréningek szervezését, az első ilyen
program még Budapesten volt. Az eltelt négy év
során a programmal szinte az egész országot bejártuk, minden régióban szerveztünk ilyen kétnapos, interaktív tréningeket a helyi rendőrség,
polgárőrség, közlekedési hatóság vagy a közútkezelő meghívott képviselőinek részvételével.
Idén ősszel a sikeres program elsőként Debrecenbe látogatott el, november 9-10-én, majd
Székesfehérvár következett egy héttel később,
november 16-17-én.
Előadóink, Dr. Mocsári Tibor immár az NFMtől, Orosz Gyula a Magyar Közúttól és Lovász
Győző az ORFK-tól most is magas színvonalon, immár óriási rutinnal adták át a kidolgozott
program alapján a sebességszabályozási módszerek alapjait. Egyesületünket egy-egy programrész
tekintetében és persze házigazdaként is Pausz Ferenc ügyvezető igazgató képviselte.

A szolnoki Pöttyös Óvodában július 17-én
vehették birtokba a gyermekek az új létesítményt, az átadón jelen volt a város polgármestere, Szalay Ferenc is. Ennek a KRESZ parknak
a kialakítása is jó példája a civil és állami szféra
együttműködésének, hiszen az óvoda területén
a térkövezés – amely szükséges volt a felfestések
kialakításához – az önkormányzat közreműködésével jött létre.
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Közlekedésbiztonsági-tréner képzés Ajánlja fel adója 1 százalékát!
A baleset-megelőzési tevékenységben kiemelt
szerepet kap a gyermekkorúak, azon belül a kisiskolások képzése. Számukra a kerékpár, mint
jármű és a közlekedésben részt vevő eszköz a
mindennapok részét jelenti. Éppen ezért fontos,
hogy a velük foglalkozó szakemberek naprakészen és magas színvonalon legyenek képesek átadni az ezzel kapcsolatos közlekedési ismereteket. Idén ősszel Egyesületünk csatlakozott ahhoz
a VUELTA Bringaakadémia tematikáján alapuló road-show-hoz, amely helyszínenként 20 fő
gyermek képzésével foglalkozó rendőr, polgárőr
és egyéb a területen dolgozó szakember számára nyújtott át szakmai és pedagógiai ismereteket.
Eddig tíz megyébe látogatott el a program, jövőre
tervezzük ennek folytatását.

Ugyan még előttünk a karácsony és az új év, de jövőre, alig telik el egy-két hónap, ismét a fókuszba
kerül az adóbevallások elkészítése. Kérjük tagjainkat és olvasóinkat, hogy amennyiben arra lehetőségük van, a civil szervezetek számára felajánlható
1 százalékot Egyesületünk számára juttassák el,
ezzel is segítve a közlekedésbiztonság javítása érdekében végzett munkánkat.

Segítse munkánkat, adója

1%-ának
felajánlásával!

Adószám:

18255346-2-43
Tegyünk együtt a
közlekedésbiztonság
javításáért!

www.grsphungary.hu
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