
Kicsi a il'olskl, de ••• -

mert szllnte c.áfoliha tatlan Mvat
kozá61 alap van: enre &Sem jutott
pénz. Ez még blronya; ,mértékig
Igaz Is -lehet, hiszen mlntlenkl
tudja: a blztonság05 autópálya. a
korszertl gépkocsi, az a~bb
képzés, e látványos propaganda
USbbe kerW. Azt 'Viszont sohanem
kérték száman., !hogy a közleke
désbfztonságl kutatásoklra fordf
tott összegek vagy az Országos
K&lekedésbl1Jtol'l6ágl Tanács tfz.,.
mf-11166 kiadásai VCJjon hoztak-e
va,lamilue-n haazmot '6. De az
O.K.BT le&a}á!;b me1Jdsérelt el
>u\nl a tköz,lek-od6k •~lent .róLe
gclihC"L, bár .kérdósee, hogy .moz
ga,Lmo.l mcnnylro blzonyulitak lha
t<Jkon~.

Feltétele/e hiányában'

MH-lnterJ6

'1'ava1J a UriU 1dlzleked'9 minden addlrlnAI &lbb balAlos áldozatot
Uv.tett, és v,rbatóan az Idei esztendcl Is újabb szomorú rekorddal
ÍmnlL NyapU tapaaz-talatok vllzoat azt muta&Jik. bo17 a répjármú-
6UomADJ b6villése nem hozza anlbépzerúen macival a k6zlekedés
bls&ona6rl hel,ze& romlúá&. Tulajdonképpen ml tarUnlk most Ma
naronúron? - en,ebek mellett erre a kérdésre kértflnk választ dr.
Irk PerencUn, az On2'1os Krlm.lnol6pal & Krlmlnallanlkal IDUzet
muDUUnAUL

·MAGYAR ffíRLIP _, · · y_ ruoósí~ÁSOK

- Húsz év kutatói ,tapuzta!a .
tána!k bkrtok&ban sem tudok lga
rán epa.lot magyerámt,tal szol'-
141211, aegfeljebb !eltételezéselm

. vannak. ArL egyik IJyen minden-
képpen a rendszerváltás okozta
'6-1-acu:lalml mearázkódtatd,.
Nyomon .k.öve~ető, hogy soka.n. a
azabadságpl nem wdnak. m,t
kezdeni, ami a polltlJca sz{npa
dAn sem tel-jesen ve'17.élytelen, de
a közutakon -tragédiák okoroJa
lehet. Ma egyébként Js az cU.la,m
polodri enQedetlenatta dlvatjd&
a1ük, s akl bizonyos é&szenl ~e
retek közé !gyeluizlk szorítani
életllnlket, abban •hajJiamosak va
gyunk a koré..bbl hat:a;lom ,keyvl
ael6jét látni. A baleseliek számá
nak az utóbbi fl!IZtend6ben. be
kf>vetkeze~ ugrás6zertl növeke
déséhez tehát a diktatúra llágyu
lúa, illetve felszámolás.a ls hoz
zájárult, amely a társadalom dez
mte~álódádt, szétzllálódálSát
hozta magával.
- 1A poltUkal vá:ltczástól tel

jesen függetlenül - de annakl ha
tá&At er6sft~ - a motorizáció
fejlődése l006t ,tutott olyan szintire,
amely a hetvanas évek végén a
bal.estek szárnánale. a ny,ugatl ál
lamokban Ja rendkívüli növeke
dését okozta. A gépkoc.si ugyanis
olyan rétegek számára Is hozzá.
fédlet6vé vált, amelyek ikoráb
ban nem juthattak hozzá. Talán
nem népszerű amit mondok,
mégis kJ kell jelenteni: azok a
hátrányos helya.et(I emberek,
akJ:k már J<épesek egy ócska autót
venni, gyakorta nem hajlandóka
társadalom többlsége általi elfoga
dott normákat maguloová tenni;
má5 értélc.ren<f alapján ltélnek,
nem to,adJálc el a köz.lekedés s:r.a
bályaf t, de képtelenek meghatá
roznf a JcockázatválJ&lás ésBzer(l
~tii.

l6fszaffevélcenység
. - .A - ·klJzleke4'1I kJpú1 faUz.
1Mn11hál6zata klépalt, a ba.leaetl
Mluut azonban azt mutaja, hoou
oa: c,,a4~n11e1c etffl4NdC41c,
- Ke7.dJWt a Jeekl&ebbokkel: a

pedagógusok közUl Bwpeztek tköz
lek«Wel szo.kre!oreneelwt, kltld
tak .fontoa ta.nl<önyvcl<.ot, a gye
rekek mégl.a úgy )árt.lak v~glg az
Mtalánoa lskolM, hogy ,közlcko-

lsrner~
aenert.cLó


