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1. Őszi-téli közlekedés
Közismert, hogy amint rosszabbra fordul az idő, rohamosan nő a
közlekedési balesetek száma. A megváltozott közlekedési feltételek váratlan
helyzetek elé állítják még a tapasztalt járművezetőket is. Hiába feltételezi
bárki is, hogy autójával nem lehet semmi gond, a télnek nem lehet
felkészületlenül nekivágni. A sokéves tapasztalatok, és a statisztikai adatok
egyértelműen mutatják, hogy októberben és novemberben az átlagosnál
jóval több személyi sérüléssel végződő közlekedési baleset történik.

Az őszi-téli hónapokban a közúti közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a
gépjárművezetők nem a megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyoknak
megfelelően vezetik járműveiket.

A legtöbb problémát többnyire a változó tapadó képességgel rendelkező
útburkolat, valamint a romló látási viszonyok okozzák. Ezért lényeges, hogy
minden járművezető megfelelően felkészítse járművét a megváltozott
körülményekre, s legyen önmaga is tisztában azzal, hogy az őszi közlekedési
viszonyok más járművezetői magatartást követelnek.
Az őszi-téli hónapokban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán sötétedik,
hosszabb ideig kell használni a gépjármű világítóberendezéseit - ezért is
nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A fényszórókat és a
többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. A gépjárműveket - főleg
hosszabb autóút előtt - ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden
biztonsági berendezést és tartozékot. Sokan csupán az akkumulátor, a
gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzésére figyelnek, holott
az őszi közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a megfelelő
ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő.
Próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és
útviszonyokhoz, tekintettel a ködös, esős időjárásra. Nagyobb követési
távolság tartásával megelőzhetők az erre az időszakra leginkább jellemző
„koccanások”, és az azokkal együtt járó kellemetlenségek. Lassabb,
körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel előzzék meg a közlekedési
baleseteket. Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az úttest
mellett haladó gyalogosokra, valamint fokozott figyelemmel legyenek a
kijelölt
gyalogos-átkelőhelyek,
iskolák,
buszmegállók
környékén
figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra.
A reggeli időszakokban egyre nő a munkába menet ideje, ezért fontos, hogy
korábban induljanak el otthonról. A reggeli késést, ne próbálják meg
nagyobb sebesség megválasztásával behozni, mert ezzel nem csak magukat
és családtagjaikat, hanem az Önökkel egy időben közlekedők testi épségét és
életét is veszélyeztetik. Soha ne bocsátkozzanak felesleges előzésekbe, ne
zavarják meg a reggeli lassúbb, de egyenletes és biztonságos tempóban
haladó forgalmat.
Ősszel korábban sötétedik, így a kerékpárosok szürkületben és sötétedés
után is gyakran közlekednek járműveikkel. Ködös, borongós esős idő esetén
romlanak a látási viszonyok, ezért a kerékpárok kivilágítása már korlátozott
látási viszonyok közt is nagyon fontos!
Jól működő világítás, fényvisszaverő eszközök és megfelelő öltözék (feltűnő
színű ruha, fényvisszaverő kiegészítők) esetén a kerékpárosok, gyalogosok a
sötétben is jól láthatóvá válnak.
Ebben az időszakban fokozottan kell figyelni az oldalszélre is, hiszen a
kerékpár könnyen felborul, ha egy nagy sebességű gépjármű elhalad
mellette. Sok baleset oka a szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy a
művelet megkezdése előtt a kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne
feledkezzen meg az irányjelzésről sem.

Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával minimálisra csökkenthető
a balesetek kockázata még a kritikusabb őszi időszakban is. A közlekedés
során soha ne feledjék, hogy annyira vigyázzanak másokra és mások
értékeire, mint ahogy azt másoktól, magunk vonatkozásában elvárják. Ha a
fenti tanácsokat megfogadva közlekednek, ezzel már sokat tettek a balesetmegelőzés érdekében.
Kérjük, hogy figyeljenek egymásra, legyenek partnerek a közlekedésben és
tartsák meg a közlekedési szabályokat.

2. Közeledik Mindenszentek ünnepe

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a Mindenszentek
időszakában elszaporodnak a temetőkben a zseblopások, temetői lopások,
gépkocsi feltörések. Sajnos a bűnelkövetők ezekben a napokban is azon
„dolgoznak”, hogy a megemlékezés miatt kevésbé óvatos embereket
megkárosítsák.
A zavartalan megemlékezés érdekében, fogadjanak meg a Veszprémi
Rendőrkapitányság néhány jó tanácsot:
- autójukat gondosan zárják be, értéket ne hagyjanak a gépjárműben,
- lehetőleg a kijelölt, őrzött, kivilágított parkolóhelyeket vegyék igénybe,
- fokozottan ügyeljenek a KRESZ betartására, akár gépjárművel, akár
gyalogosan közlekednek,

- értékeiket lehetőleg hagyják otthon!
- táskájuk belső zsebében tartsák irataikat, pénzüket,
- csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyire feltétlenül szükségük van,
- ne legyen a bankkártyájuk mellett a PIN kód,
- fokozottan figyeljenek csomagjaikra!
Külön felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a padra, síremlékre helyezett
értékeiket egyetlen pillanatra se hagyják felügyelet nélkül!
Amennyiben gyanúsan viselkedő személyt látnak a temetőben, esetleg
bűncselekményt követtek el az Önök sérelmére, kérjék az ott járőröző
rendőrök, polgárőrök segítségét vagy azonnal hívják az ingyenesen hívható
112-es segélyhívószámot!
A Veszprémi Rendőrkapitányság a megnövekedő forgalom kezelése, a
balesetveszély
csökkentése,
az
ünnep
nyugalmát
veszélyeztető
bűncselekmények megelőzése, a közrend és közbiztonság fenntartása
érdekében a megye főútvonalain, a temetőkhöz vezető utakon és a
temetőkben fokozott közlekedésrendészeti, közrendvédelmi és bűnügyi
járőrszolgálatot lát el ebben az időszakban.
A
közlekedésrendészeti
intézkedések
elsősorban
a
forgalom
folyamatosságának fenntartására, a balesetveszély megelőzésére, a temetők
környékén történő parkolás lehetőség szerinti elősegítésére irányul.
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