
 

FEHÉRVÁRI PROGRAMOK A 

KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJÁN 
Május 10-én, pénteken mintegy 330 diák részvételével, első alkalommal rendeznek programokat 

Székesfehérváron a Közlekedési Kultúra Napja jegyében. A résztvevőket közlekedésbiztonsági 

kvíz és rajzverseny, valamint ügyességi KRESZ-pálya próba is várja. 
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Székesfehérvár Önkormányzata, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
és a Közlekedéstudományi Egyesület Fejér Megyei Területi 
Szervezetének közös szervezésében a nagycsoportos óvodásoknak, 
általános iskolásoknak, középiskolásoknak tanítják a helyes közlekedési 
szabályok betartását május 10-én a Fehérvári Civil Központ előtti téren. 

A Közlekedési Kultúra Napját először 2011. május 11-én rendezték meg a világban a 
közlekedésbiztonsági kockázatok tudatosítása, a cselekvésre ösztönzés és az 
együttműködés fontosságának hangsúlyozása jegyében. Szőke Ferenc, a 
Közlekedéstudományi Egyesület Fejér Megyei Területi Szervezetének elnöke arról 
beszélt, hogy a Közlekedéstudományi Egyesület koordinációjával Magyarországon 
hagyományteremtő szándékkal 2015. május 11–én szerveztek programokat a 
Közlekedési Kultúra Napja jegyében. Az idei rendezvény mottója: Társak a 
közlekedésben, a közlekedésért - úton, vízen, sínen, levegőben. Szőke Ferenc kiemelte, 
hogy a kidolgozott koncepció szerint az esemény fókusza idén is a közlekedésbiztonság 
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növelésére irányul, de emellett a közösségi közlekedés kultúrájára, a környezettudatos 
közlekedés kultúrájára és közlekedési kultúránk más általános értékelésére is kiterjed. 

 

"Fontos, hogy megragadjunk minden olyan alkalmat, amikor a kulturált 
közlekedésre és a közlekedési kapcsolatokban való megfelelő 
viselkedésre hívjuk fel a figyelmet." - emelte ki a programok kapcsán 
Mészáros Attila alpolgármester. 

"Az önkormányzat évről évre a Mobilitási Hét keretében igyekszik felhívni a figyelmet a 
kulturált közlekedés lehetőségeire, szabályaira. Azt gondolom, hogy nem elég gyakran 
tesszük ezt meg, elsősorban a legkisebbekkel kell tudatosítani, hogyan is kell kulturáltan 
közlekedni. Fontos ezt átgondolni a gyalogos-kerékpáros, kerékpáros-autós, vagy a 
gyalogos-autós viszonyrendszer kapcsán is, amikből elég sok konfliktus van. Az elmúlt 
években ez fokozódott, hiszen ma már ezer főre több mint 500 autó jut a városban. 
Szerencsére a kerékpárhálózat is folyamatosan bővül, az idei évben indítunk el egy több 
mint 13 km hosszú fejlesztést, így tovább növekszik a kerékpáros hálózat 
Székesfehérváron." - mondta el Mészáros Attila alpolgármester.  
 
Májer László rendőr százados, a Székesfehérvári Balesetmegelőzési Bizottság titkára a 
május 10-i programok kapcsán hangsúlyozta, a résztvevő gyermekeknek felhívják a 
figyelmét arra, hogy mi a helyes közlekedés, akik erről remélhetőleg beszélnek majd 
otthon is. A szervezők szerint a gyerekeken keresztül a szülőket is meg lehet szólítani, 
így nagyobb hatásfokkal érnek célba a világnap üzenetei. 
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