ROMÁN – UKRÁN – MAGYAR KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZAKTÁBOR

A Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Szaktábor az 1998.évre nyúlik vissza, hiszen az első ilyen
táborra ekkor került sor. Ezt a tábort, mint az ideit, az idén megalakulásának huszadik
évfordulóját ünneplő Országos Baleset-megelőzési Bizottság felkérésére a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Baleset-megelőzési Bizottság szervezte meg, és bonyolította le a megyei Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály munkatársainak és a polgári szféra közlekedési
szakreferenseinek aktív közreműködésével.
A 2009. évben sajnálattal vettük tudomásul, hogy ez a szép hagyomány megszakadt. A nehéz
gazdasági helyzet nem tette lehetővé az OBB számára, hogy a finanszírozást vállalja, önerőből
pedig a megyei Baleset-megelőzési Bizottság nem volt képes a tábor költségeinek
előteremtésére, a szaktábor megrendezésére.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei évben a tábor megrendezésére ismét felkérést, illetve
anyagi hozzájárulást kaptunk, hogy így feleleveníthessük az elmúlt évek gyakorlatát, és
vendégül láthassunk 60 gyereket.
Az előző táborok a máig felejthetetlen helyszínen, a Tókuckó, mostani nevén Hotel Dzsungel
üdülőben kerültek megrendezésre. Sajnos, illetve szerencsére a korábbi táborhely kibővült,
szebb lett, Hotelként üzemel, így azonban a gyerektáboroztatás sajnos elérhetetlenné vált.
Így a szaktábor új helyszínen, a „Kis Vakond” gyermektáborban kerül megrendezésre
Nyíregyháza üdülőkörzetében. Reméljük, az a helyszín is szép emlékeket fog adni, szívesen
fognak a gyerekek erre a táborra is visszaemlékezni.
Az idei XVIII. Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Szaktábor ismerős arcot - arcokat is köszönt,
hiszen van olyan kísérő, aki gyerekként vett részt - nem is olyan rég - a táborban.
A szaktáborban 20 fő román, 20 fő ukrán és 20 fő magyar, 10 – 14 éves gyermek vesz részt.
Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya közös célkitűzései között az egyik legjelentősebb
terület az általános iskolai korosztály baleseti veszélyeztetettségének csökkentése.
A közlekedésbiztonsági szaktábor elsődleges célja a magyar és ezen keresztül az Európai Uniós
közlekedési normák, előírások bemutatása, a közlekedési jogszabályok elméleti és gyakorlati
értelmezése és oktatása, valamint a közlekedési ágazatokról a tájékozódási készség fejlesztése a
közlekedésbiztonsági és a balesetmegelőzési ismeretek szinten tartásával.
A szaktábor célja a balesetmegelőzési tevékenységen túlmenően, hogy a 10 – 14 éves
korosztályú ukrán, román és magyar fiatalokat közelebb hozza egymáshoz, felismertesse velük
a közlekedési ismeretek elsajátításának és gyakorlati hasznosításának fontosságát. A résztvevők
ezen túlmenően bepillantást nyerhetnek megyénk közlekedési struktúrájába és a közlekedési
rendőrök munkájába a szervezett programokon keresztül.

