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Balesetek a közlekedésben
Sok éves tapasztalatok mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetet szenvedők száma,
és az évszak sajátosságaiból fakadóan sajnos a vízi tragédiáké is. Szeretnénk, ha azok, akik most
elhagyták az iskolapadokat ősszel ugyanoda visszaülhetnének. Ahhoz, hogy ez így legyen, sok
mindent kell tudni és tenni.
Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt gyermekeikre, és mondják el, miként kell közlekedni. A
leggyakoribb tragédiaokozó a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési
eszközök megállóiban álló jármű takarásából való kilépés és a kerékpározással összefüggő
szabályszegő magatartás. Önmagában azonban az a körülmény, hogy egy gyermek
meggondolatlan, szabályszegő, még nem szükségszerűen eredményezi sérülését, vagy legrosszabb
esetben tragédiáját. Közös felelősségünk gondoskodni azok védelméről, akik ma még nem
képesek úgy cselekedni, ahogyan azt elvárjuk, vagy szeretnénk.
Beszéljük meg a gyerekkel a gyalogosközlekedés alapszabályait! Pl. hol van elsőbbsége a
gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos
kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni.
Ha már tudja a gyerek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező
biztonsági felszerelések stb., illetve be is tudja tartani ezeket a
szabályokat, még mindig nem biztos, hogy célszerű elengedni önállóan
kerékpározni. Felnőtt gépjárművezetőinket pedig arra kérjük, figyeljenek
a gyalogos és kerékpározó „csemetékre”!
Az elmúlt évben, és az idén is a kitűzött céloknak megfelelően kiemelt
figyelmet fordítottunk a kerékpárosok, valamint a gyalogosok
közlekedésére, ellenőrzésére, illetve a közlekedési kultúrájuk javítására.
Ennek eredményekképpen a gyalogosok okozta balesetszám csökkent,
azonban, 24,2 %-os emelkedés tapasztalható a kerékpárosok által
előidézett balesetek terén.
A közlekedésre nevelés lehetőségei mind-mind hozzájárultak az eddigi kedvező tendenciához, és
életeket mentettek! (Számos intézkedés, szigorítás, szabály, intenzív felvilágosítás, szóróanyagok,
óriásplakátok, film- és rádióspotok, rendezvények, kampányok, programok.)
Most elsősorban a kerékpáros társadalomért, az általuk okozott, illetve elszenvedett
balesetek megelőzéséért szeretnénk élni a felvilágosítás, a tájékoztatás, illetve a nevelésoktatás eszközével.
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A kerékpáros közlekedés alapvető szabályaival (hol és hogyan közlekedhetnek, milyen elsőbbségi
szabályok vonatkoznak rájuk) természetesen nekik is tisztában kell lenniük, hiszen csak így válhat
a „bringázás” faluban, városban és a természetben egyaránt kellemes kikapcsolódássá,
biztonságos időtöltéssé. Annak érdekében, hogy a kerékpár mindenki számára valóban a
szabadságot és a felhőtlen boldogságot jelentse, figyelmet kell fordítani az előkészületekre, hiszen
a megfelelő felkészítés nélkül a kerékpározó komoly bajba kerülhet. A kerékpározás rejtelmeit is
el kell sajátítani, meg kell ismerni, tanulni a közlekedés legfontosabb szabályait.
Mindez azért fontos, mert a statisztikai adatok azt
mutatják, hogy egy közlekedési balesetnek nem
csak
védtelen
részesei
lehetnek
a
kerékpárosok, hanem okozói is.
Az utóbbi időszakban több olyan személyi
sérüléssel járó kerékpáros közlekedési baleset is
történt megyénk közútjain, amelyben a legfőbb
baleseti okként az elsőbbségi és a kanyarodási
szabályok figyelmen kívül hagyása, valamint
tilos
jelzésen
történő
áthaladás
került
megállapításra.
Nagy problémát jelent azonban a kerékpárosok
figyelmetlen, gondatlan, gyakran „nemtörődöm”
magatartása, közlekedése az utakon. Sok esetben
továbbra sem biztosítanak áthaladási elsőbbséget
a
kijelölt
gyalogos-átkelőhelyen
átkelni
szándékozó gyalogosok részére.
Balesetek fürdőzés közben
Tudjuk, és látjuk, hogy egyre több a nyakában kulccsal „lődörgő” gyermek, aki – az említett
veszélyeken túl – könnyen válhat különböző bűncselekmények áldozatává. Célszerű tehát
elmondani: tartózkodjanak az ismeretlen felnőttek társaságától, ne kössenek ismeretségeket akkor
sem, ha még oly színes programot is ajánlanak nekik.
A gyerekek elhelyezésére a legbiztosabb, a legkedvezőbb megoldás a táborozás. Ilyenkor gyakran
a megszokottól eltérő tevékenységekkel is találkoznak. A tábor előtt mindenképpen
figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira.
Fontos, hogy fürdőzéskor, vízi biciklizéskor, csónakázáskor tartsák be a rendszabályokat. Azok,
akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentőmellényt. Kerüljék a bányatavakat, csak a
kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából. Felhevült testtel soha ne ugorjanak be a vízbe,
hiszen a vízi tragédiák nagy része az ilyenkor fellépő izomgörcs illetve szívelégtelenség miatt
következik be.
A nyári idény elmaradhatatlan velejárója a szabadvizek, valamint a szabad strandok környékének
látogatása, amely különösen népszerű az iskolai szünidőt aktív pihenéssel töltő fiatalok körében.
A felüdülési lehetőség ilyen formája természetes igény, azonban számos veszély forrása.
A szabadvizeken, folyókon, holtágakon, egyéb vízfelületeken általában megengedett a fürdőzés.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy a kiválasztott helyen a fürdést táblával jelölve egyértelműen
megtiltották. A további főbb szabályok között kell kiemelni a hidak, kikötők, révátkelők és egyéb
vízi műtárgyak (duzzasztómű, zsilip, stb.) 300 méteres körzetében, valamint a bányatavakban a
fürdőzés tilalmát.

3

Nem megengedett a hajóútban történő tartózkodás, ezért pl. a Duna és a Tisza folyók átúszása
szabályellenes.
Kellő óvatosság szükséges az ismeretlen vizeken, hiszen a víz alatti, nem látható tárgyak, faágak
és egyéb akadályok könnyen sérülést, a folyókon, különösen a Dunán gyakori örvények
meglepetést okozhatnak, ami igen súlyos következményekkel jár, gyakran vízbefúláshoz is
vezethet.
Mindezek figyelembevételével ajánlatos a megfelelő biztonsági
feltételekkel ellátott kijelölt fürdőhelyek, ismert szabad strandok
igénybevétele még abban az esetben is, ha néhány kilométerrel
többet kell kerékpározni vagy autózni a szabadvíz közeli
kikapcsolódás reményében. Mivel a szabadvizek hőfoka általában
elmarad a strandfürdők hőmérsékletétől, ne feledjék a fő szabályt,
hogy a hőségtől felhevült testtel való vízbe ugrás még a jól
úszóknál is könnyen izomgörcshöz, sőt vízbe fulladáshoz is
vezethet.
Balesetmentes és kellemes nyaralást, jó pihenést kívánunk gyermeknek, fiatalnak és
felnőttnek egyaránt.
A következő hírlevéllel a nyári szünet után, szeptemberben jelentkezünk.
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