
IDÖSEK AZ UTAKON
,,Mi mindig zöldön megyünk át az utcán, és ezért

nincs szükségünk közlekedési nevelésre" - így utasí
totta el az egyik, idősek lakásául szolgáló szociális ott
hon képviselöje a közlekedésre nevelés szakemberét.
Kutatások bizonyítják, hogy tanuláspszichológiai szem
pontból sokkal célszerűbb, ha az ídös emberek figyel
mét nem a hibákra hívják fel, hanem arra késztetik őket,
hogy a helyes, a közlekedéshez alkalmazkodó magatar
tásra összpontosítsanak. Semmiképp sem szabad az ilyen
képzés alapjául a magatartási hibák kípellengérezését vá
lasztani, mert az azonnal kiváltja az idősek ellenállását
a befolyásolásuk érdekében teendő intézkedésekkel
szemben. Az a helyes, ha igyekeznek az időseket meg
szabadítani minden frusztrácíójuktól azzal, hogy egy
szerűen csak segítenek nekik.

•••
Mielött az idös emberek közlekedési baleset követ

keztében meghalnak, gyakran igen kockázatos jelenetek
játszódnak le az úttest szélén. A halálos balesetet szenve
dettek háromnegyed része megállás nélkül futott az út
testre; így a járművezetőnek gyakran egyáltalán nincs
lehetősége a reagálásra. 20%-uk egy pillanatra megállt

ugyan az úttest szélén, de aztán nyomban elindult, s ez
ugyancsak megzavarta a járművezetöket. A meghaltak
75%-a semmiféle tájékozódást nem mutatott az úttesten
átkelés közben a környező forgalomról. Ebből is adó
dik, hogy az idös gyalogosok és az autósok között sem
miféle kapcsolat nem alakult ki. A gyalogosok 98o/o-a
semmivel nem jelezte, hogy az úttesten át szándékozik
menni. De még ha körül is néznek, egyáltalán nem figyel
nek a feléjük közeledő autóra. Ez vezet ahhoz, hógy az
idős gyalogos az autóst - még ha feléje néz is - meg
téveszti. Az autós azt hiszi, hogy figyeli a közeledő jár
művet, holott a gyalogos csak abba az irányba néz.
A halálos balesetet szenvedettek többsége valójában
csak valamerre nézett, esetleg a megálló felé közeledö
autóbuszt figyelte, s azt akarta mindenáron elérni.
18'To-uknál ún. ,,emocionális nyugtalanság" játszott
szerepet: minden megfontolás nélkül az úttestre léptek.
Gyakran épp az orvostól jöttek, s azon igyekeztek, hogy
betegségükkel kapcsolatos aggodalmukat mielőbb meg
osszákbeszélgetö partnerükkel.
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