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NE LEGYEN ÁLDOZAT

Nagyszabású baleset-megelőző rendezvényt tartott a Pol-
gárőrséggel és más kiemelt támogatókkal közösen  a P. T. B. 
Pajzs Technológia Kft. Budapesten, az Ötvenhatosok terén. Az 
esemény célja a hazai közlekedési morál javítása és a fi gye-
lemfelhívás volt arra, hogy a felelőtlen közúti magatartás 
emberéleteket, testi épséget, a köz- és a magánvagyont is ve-
szélyezteti. A rendezvényt szervezők szándéka az volt, hogy 
az oktatás szerves része legyen a közlekedési ismeret.
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Kissé hűvös reggel 
köszöntött a 
sátorállítókra, de mire a nézelődők 

igazán bemelegedtek a látnivalóktól, az időjárás 
is hasonlóképp kedvezőre fordult. A rendezvény 
előtti éjszaka az OPSZ elnökének kérése alapján a 
BPSZ biztosította az őrzést, melyhez visszatérően 
a TEPE is csatlakozott. A bámészkodók és érdek-
lődők összefuthattak dr. Túrós Andrással, Markos 
Györggyel, dr. Kökényesi Antallal és Kardos Pállal 
is. A BPSZ-t Steiner Attila, Ikladi Endre és Gyü-
gyei Lilián képviselte, az Nemzetközi Polgárőr 
Szervezet részéről Hossó Zoltán tette tiszteletét.

A rendezvény elsődleges célja a közlekedési bal-
esetek csökkenésére irányult. „Ezt oly módon 
kívántuk elérni, hogy a közlekedésben résztve-
vőkben tudatosítsuk azt a tényt, hogy minden 
közlekedő ember felelősséggel tartozik mások 
életéért, testi épségéért, a közvagyonért és nem 
utolsósorban saját magáért is” – ismertette Tímár 
László. Fontosnak tartja a toleranciát, a KRESZ 
szabályainak és az aktuális törvényi rendelkezé-
sek maradéktalan betartását. A szervező szerint 
maximális mértékben el kell határolódni a közleke-
désben minden olyan magatartástól, ami bárkinek 
az életét, testi épségét, a köz- és a magánvagyont 
veszélyezteti. Tímár László szerint van még hova 
fejlődni, hiszen a tőlünk keletebbre fekvő orszá-
gokhoz képest ugyan jobb, de a nyugati államok-
hoz képest rosszabb a hazai közlekedési morál.
A polgárőrök egy tűzoltói bemutatóban is részt 
vettek, mely szituációban a balesethez elsőként 
kiérkező polgárőrök értesítették a tűzoltókat, 
addig útzárást hajtottak végre és jelzőőri fel-
adatokat láttak el, míg a megérkező tűzoltók 
mentették a balesetben megsérült személyt.
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