
 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által 
szervezett Zöld Mindentudás Egyeteme programsorozat nyolcadik előadására 2012. 
március 13-án került sor, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 
dísztermében. 

Az előadást Tabi Sándor, a Soproni Rendőrkapitányság rendőrzászlósa tartotta meg, 
Közlekedés = haladás? címmel. Majd az előadást követően a Bringázz Sopron 
Egyesület két tagja adott számunkra hasznos tanácsokat. 

Miért ne férnénk el egymás mellett az úton? 

A Zöld Mindentudás Egyeteme programsorában az élhető város bemutatásának 
kihagyhatatlan témája a városi közlekedés. A diáksereg hol döbbenten, hol 
figyelmesen hallgatta a tényeket. 

Ahogy a márciusban zajló, országos közlekedésbiztonsági kampány jelmondata is 
kiemeli: „minden ember gyalogosnak születik”. Tabi Sándor figyelmeztetett ennek az 
állapotnak a veszélyeire is, hiszen Sopronban csak az év első hónapjában 15 
gyalogost ütöttek el. A KRESZ-szabályok ismétlése sosem árt, talán a most induló 
tavaszi szezonban segítenek elkerülni a baleseteket. A fiatalokat leginkább érintő 
kerékpáros közlekedés sok kívánnivalót hagy maga után, pedig a szabályok 
világosak, csak be is kellene tartani őket. Gyalogosok, autósok, sőt, helyesen 
közlekedő kerékpárosok lesznek hálásak, ha a többiek se csinálják szabálytalanul: 12 
évesnél idősebb biciklis nem közlekedhet a járdán, az úttestet keresztező 
kerékpárúton haladónak elsőbbséget kell adnia az autóknak és a táblával tiltott 
körforgalomba nem hajthatunk be kerékpárral. 

A Roth kollégium dísztermében a divat többször is szóba került, kapucni, fülhallgató, 
sötét ruhák, melyek akadályozhatják a biztonságos közlekedést. A rossz idő, amikor 
nemcsak az esőben ázó gyalogos, de a párás szélvédővel, az ablaktörlővel elfoglalt 
autós is figyelmetlen, szintén „veszélyes üzem”. A közlekedési szakemberek 
véleménye, hogy az én-központú világunknak csak negatív hatásai lehetnek az 
utakon. A kialakult morál nem segíti a közös helyzetmegoldást, így a balesetek és a 
veszélyes helyzetek egyre gyakoribbá válnak. 

Tabi Sándor egy megrázó videó-felvétellel zárta az előadását, a videó-összeállítás 
egy közúti balesetről készült, amint a tűzoltók, mentők és rendőrök szirénázva 
kiérkeznek a helyszínre. A borzalmas, halálos kimenetelű baleset látványa képeken 
keresztül is elrettentően hat a hallgatóságra, de még nagyobb a döbbenet és a 

Zöld Mindentudás Egyeteme 

2011/12. 

8. előadás – Tabi Sándor, Közlekedés = haladás? 



csend a teremben, amikor megtudjuk, hogy az elhunyt éppen Tabi úr közeli 
ismerőse. Gyászolt, miközben neki helyszínelő rendőrként mégis a dolgát kellett 
végeznie… Mindenki átérezte, milyen iszonyú érzés lehetett megküzdeni a feladattal, 
a helyzettel. Azért kell vigyáznunk egymásra az utakon is, hogy senkivel ne történjen 
meg hasonló, hogy az ismerőséhez, barátjához, rokonához, szeretteihez egy baleset 
helyszínére kelljen menni. 

A Bringázz Sopron Egyesület elnöke Szücs-Szabó Máté illetve a Wilfing Áron Egyesület 
képviseletében Horváth Attila gyakorlati tapasztalatokkal teletűzdelt előadásában a 
tolerancia volt az egyik kulcsszó. Mosollyal díjazták a középiskolások a felszólítást: 
„Próbáljátok ki, egy parkolóhelyről kijáró autóst előzékenyen elengedni nagyon klassz 
érzés, legalább olyan jó, mint mikor leelőzitek araszolás közben a Csengeryn!” A 
türelem a közlekedésben csak jó eredményt hozhat. 

 


