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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat                                       Konzorciumi partnerek:  Derekegyház Község Önkormányzata 

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.     6621 Derekegyház, Kossuth utca 4. 
e-mail: polghiv@szegvar.hu                                               Tűzköves Hagyományőrző, Ismeretterjesztő, Kulturális Alapítvány                      

telefon: 63/364-800         6635 Szegvár, Régiposta utca 1. 

----------------------------------------------------------------------- 
Szakmai emlékeztető (beszámoló) 

 

Rendezvény megnevezése: Közlekedésbiztonsági nap (online) 
Időpont:    2021.03.25. 
Helyszín:    Szegvár, közösségi média „Szegváronline” felület  
   
Előzmények: Az elmúlt évek közlekedési tapasztalatai, a megváltozott forgalmi rend, valamint az 

elmúlt másfél évben átadott körforgalom jelentősen megváltoztatta a lakosok (közlekedők) 

biztonsági attitűdjét. Az Önkormányzathoz beérkező lakossági jelzések nagyon jól körülhatárolták 

azokat a témákat, kockázati tényezőket, melyek alapján célirányosan készültek fel a 

közlekedésbiztonsági szakemberek.  

A közlekedésbiztonsági előadás tartása indokolt a tekintetben is, hogy jelentősen megnövekedett 

a helyi gépjárműforgalom, valamint megnőtt a két szomszédos települést összekötő átmeneti 

forgalom is. Mindez maga után vonja, hogy tudatosan kell odafigyelnünk azokra a társadalmi 

csoportokra, akiknek ez megnövekedett kockázatot jelent.   

Konkrét igények is megfogalmazódtak: előfordul, hogy a körforgalomban kerékpározókat 

leszólítják a gépjárművezetők, hogy húzódjanak le, mert szeretnének előzni. Vannak olyan 

kerékpárosok, akik pedig kézzel intenek, hogy előzzék meg Őket az autóvezetők. 

A program szervezésének körülményei: 

A szervezői stáb megbeszélését követően, prioritásba helyezte, hogy milyen módszerek 

alkalmazásával tudják a leginkább felhívni a figyelmet a közlekedésből adódó kockázatokra.  

Célcsoport a helyi lakosok is, illetve azon civil szervezetek vezetői, akiknek tagjaik sorában idősödő, 

mozgásukban akadályozott személyek tartoznak, akiknél a tájékozódás, az érzékszervi funkciók 

csökkenése jellemző. Külön kiemelném azt a szokásrendszert, hogy az idősödő személyek 40-50 

éve szocializálódtak a közlekedéshez, mely napjainkra gyökeresen átalakult. A berögződések 
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nagyon nehezen változtathatóak meg. Előfordul, hogy tévesen tanítják meg gyermekeik számára is 

ezeket az új ismereteket. 

Az előadás tervezése során nagy hangsúlyt kapott az elméleti ismeretek bővítése, a táblaismeret, a 

közlekedés szereplői, a megváltozott forgalmi rend, valamint a kerékpár felszereltségének 

szabályszerűsége.  

A program során bevont együttműködő szervezet a Szentesi Rendőrkapitányság századosa, a Tuti 

Autósiskola gépjárműoktatója, mindkettőnek több évtizeden tapasztalata van, valamint a Szegvári 

Polgárőr Egyesület, akik szintén sok élményt szereztek a napi járőrözésük során. 

A résztvevők érdeklődést mutattak a program iránt, motiváltak voltak az ismeretek befogadására. 

Megtanulták, hogy nemcsak saját épségükért a többi közlekedési szereplőre is hatással vannak. 

Egymást segítve és figyelve erősödött a közösségi élményük. 

A rendezvény meghirdetése: telefonon, e-mailen, közösségi oldalon, elektronikus felület 

 

Szegvár, 2021-03-25                      Puskásné Halál Ágnes 
                                                           közösségszervező 
   
 
   
 
 
 
   
 
                  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


