
Ködbe burkolózik hegy, völgy

Bizony vége van a nyárnak, egyre hűvösebbek a reggelek, jól esik estére a lakások langyossága. Az
időjárás  hűvösebbre fordulása életünk minden területén  hatással  van ránk,  de legjobban talán a
közlekedésünkre.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a közlekedésben mindenki egyenrangú részt vevő fél, úgy a
gyalogos, kerékpáros, motoros, autós, mint a kamionos.

A balesetek csak az egymásra figyeléssel, az egymás iránt tanúsított türelemmel kerülhetők el! És
persze a közlekedési viszonyok, körülmények figyelembe vételével!

Rövidebbek a gyakran borús, ködös nappalok, párásak a reggelek, nedvesek az utak, csúsznak a
falevelek, és mi továbbra is sietünk.
Ilyen körülmények között a jól láthatóság kiemelt jelentőségű. Erre a balesetmegelőzési tényre hívja
fel  a  figyelmet  az  Országos  Balesetmegelőzési  Bizottság,  már  több  éve  megújuló  kampánya
„Látni és Látszani” szlogennel. Az október 1. és december 15. között meghirdetett akcióhoz
csatlakoztak  optikusok,  gépjármű szerelők,  szervizek,  ahol  a  látásunkat,  autóink  „szemét”  lehet
térítésmentesen megvizsgáltatni, és a rendőrség is fokozott közúti ellenőrzéssel.

A megváltozott közlekedési feltételekre való felkészülés elsősorban a gépjárművek vezetőitől kíván
több odafigyelést. 

 A látási  körülmények  romlása  szükségessé  teszi  a  gépjárművek  világítóberendezéseinek
gyakoribb ellenőrzését, tisztítását. 

 A műszaki állapot felülvizsgálata, fagyálló hűtő és ablakmosó folyadék feltöltése mellett 
 itt az ideje a gumicserének. A fagyos, jeges, nedves utakon, +7 fok alatt a nyári gumi már

nem nyújt biztonságot.
 A rosszabb  út-  és  látásviszonyok  miatt  célszerű  lassítani  a  vezetési  tempón  nagyobb

követési  távolságot tartva,  hiszen  a  sérüléssel  járó  balesetek közel  egy  harmadát  az
útviszonyoknak nem megfelelően megválasztott sebesség okozza. 

 A klímaberendezés karban tartása a belső párásodás megelőzését szolgálja.
 Téli felszerelésként jégmentesítőt, hóláncot, lapátot, takarót érdemes bekészíteni a gyakran

és hosszabb utakon autózóknak.
 Hosszabb  útra  indulva,  elakadásra  felkészülve  tele  tankkal,  elegendő  folyadékkal,

élelemmel, több takaróval célszerű elindulni.

A jó látás és láthatóság, mint baleset-megelőzési feltétel, nemcsak a gépjárművekre, hanem minden
közlekedőre, a gyalogosokra és kerékpárosokra is vonatkozik! 
A KRESZ  által  előírt  gyalogos  és  kerékpáros  láthatósági  felszerelések,  kiegészítők komoly
sérülésekkel járó balesetek megelőzését szolgálják, ezért - ugyan csak külterületen kötelező - de
tanácsos azokat lakott területen belül is viselni este, éjszaka, rossz látási viszonyok között.

Az őszi  hosszabb  utak  egyike  a  Halottak  Napjához  kötődő temetőlátogatás.  Nemcsak  az  őszi
közlekedéssel kapcsolatban említem, hanem bűnmegelőzési szempontból is. Sajnos a temetőket a
sírokat gondozó hozzátartozókon kívül az óvatlanságunkat, jóhiszeműségünket kihasználó bűnözők
is  látogatják  ilyenkor.  Kifigyelik,  amíg  vízért  megyünk,  elvisszük  a  szemetet,  és  máris  szabad
prédává válik az ott hagyott táskánk benne pénztárcával, iratokkal, mobil telefonnal.

Mindenki fokozottan óvja értékeit!
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