Szentendre, 2019.13. hét

Szentendre Rend-trend-je
A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az érdeklődőket, mivel
foglalkoztunk Mi
az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig

Kerékpáros verseny Szentendrén
Szentendre Város Baleset Megelőzési Bizottsága 2019. április 2-án rendezte meg a „Kerékpáros Iskola Kupa”
és a „Ki a mester két keréken?” közlekedési versenyek városi fordulóját.

A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő valamennyi általános iskola meghívást kapott a
versenyre. A versenyen két szentendrei és egy tahitótfalui iskolából összesen tíz diák mérte össze tudását. A
verseny KRESZ tesztlap megoldásával kezdődött, amelyben a kerékpáros közlekedés alapvető szabályainak
ismeretéről adtak számot a diákok. Ezt a különböző akadálypálya elemekből felépített kerékpáros ügyességi
pálya teljesítése követte.
A helyi selejtező tétje a megyei döntőre való tovább jutás volt. A legjobbak Budaörsön tehetik próbára
tudásukat a megyei döntőn.
A „Ki a mester két keréken?” verseny eredmény:
1. helyezett Kürti Borbála és Kanta Benedek a (Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola)
A „Kerékpáros Iskola Kupa” verseny eredmény:
1. helyezett Füzesi Máté (Templomdombi Általános Iskola),
2. helyezett Paládi Attila (Szentendrei Baracsay Jenő Általános Iskola).
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Ittas vezetők kiszűrése
A preventív célú ellenőrzés során egy ittas vezetőt szűrtek ki pénteken este a szentendrei rendőrök.
Az úgynevezett Finn módszer segítségével ezúttal Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu és Szentendre
belterületén ellenőrizték a sofőröket a rendőrök. A balesetek visszaszorítását célzó közúti kontroll során egy
esetben merült fel ittasság gyanúja, ennek nyomán büntetőeljárás indult a sofőr ellen.
Az elsőként Finnországban alkalmazott módszer lényege, hogy előre kijelölt leállítási helyen több rendőr
bevonásával elvégzik az arra közlekedő összes járművezető alkoholteszteres ellenőrzését. Ha a járművezető
nem bizonyul ittasnak, úgy azonnal továbbhaladhat, míg ittasság esetén az érintett vezetővel szemben eljárást
kezdeményeznek, járművét félreállítják.

A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén a jövőben is tartanak hasonló ellenőrzéseket,
amelyek elsődleges célja a balesetek megelőzése, a közlekedésbiztonság növelése.
Baleset-megelőzési tanácsok
A tavaszi közlekedés az utakon
Már nem a havas-jeges utak és a sötét időszakok jelentik a nehézséget a közlekedésben, hanem ellenkezőleg:
a felszabadultság, nagyobb átlagsebességet lehetővé tévő közlekedés, a megfontoltság és az óvatosság hiánya.
A közlekedésben az évszakok nagyon meghatározóak. Egyszer napfény, sima útfelület fogadja a
közlekedőket, máskor pedig kedvezőtlen látási és útviszonyok akadályozzák a tempós haladást, ezért másként
kell vezetni télen és másként tavasszal. Tavasszal feledésbe merül a télen berögződött, óvatos magatartás.
A járművezetők lendületesebben, felszabadultabban, nagyobb sebességgel közlekednek az utakon, amelyet a
baleseti statisztikai adatok is jól tükröznek. A körültekintő, átgondolt közlekedés velejárója, az
elővigyázatosság, ami ilyenkor sokszor háttérbe kerül.
A Szentendrei Rendőrkapitányság felhívja a közlekedésben részt vevők figyelmét, hogy az illetékességi
területén mind a gépjárművek vezetőit, motorkerékpárosokat és a kerékpárosokat is fokozottan ellenőrzés alá
fogják vonni.
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Az ellenőrzésének alapvető célja az időjárás változásból eredő, a közúti közlekedéssel kapcsolatos
változásokra való fokozott figyelemfelhívás, a járművek megfelelő műszaki állapotának tematikus elsősorban a gumiabroncsokra és a világító- és jelzőberendezésekre fókuszáló - ellenőrzése, valamint a
huzamosabb ideig álló gépjárműveknek a tavaszi garázsból való kiállás előtti műszaki megvizsgálása.

Szentendrei Rendőrkapitányság

Szentendre Rendőrkapitányság (26) 502-400 szentendrerk@pest.police.hu

