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hazai lakossagszamhoz vagy jarmuparkhoz
viszonyitva egyegy hetvegen ot-hat ha
lottnal tobb lenne az utakon. A hazaival
azonos aut6allomanyt magaenak tudhat6
Finnorszagban egy-egy hetvegen atlagosan
3-4 halalest!t tortcnik az utakon. Persze bi
zonyara ott is elofordul, hogy het-nyolc is
becsuszik. Megsem jut eszebe senk.inek eti
hcz viszonyitani a kovetkezo het adatat, sha valamivel jobb a helyzet, vilagga kurtol
m, hogy a rcnd6rseg ellenorzesenek ered
menyekent megszuntek a balesetek. •

Szerencsere talan nalunk sem err61 van
sz6. Ezert csak azt kivanhatjuk: legyen min
den nap hetvege de egy kicsit sikerc
sebb! No meg azt, hogy vegrc egyetlen
rendortabomoknak se kelljen azert panasz
kodnia, hogy ho veg€re kifogy a jar6r6k
ben2.1Ilellaunanya. nyen problemat a rend6r
allami kozelmulttal nem rendelkez6 Eur6-
paban ugyanis egyszeruen nem erenek
meg. Ott a pcnz_es a paripa ossi.etartozik.
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' .Csalafintasagok
Vcgre Jatni, hogy Magyarorsi.agon i·s-van hettel korabbihoz kepcst - otodevel cstik- riilni a foutvonalakat? Kemekct epflettck be Jenne tenni. Az viszon regi igazsag, hogy

nem csak kozlekedesi rend6rseg, de kozle- . kent a het vegi balesetekben meghaltak si.a- a rcndorsegbc, s az akci6 kezdete e16tt. illet- minden autos es gyalogos moge nem lchet
kedeHllcn6rzes is. Meg ha a polgar nem is· ma. A realista egy kicsit maskent velekedik ve vege utan nyultak a slusszkulcsert? rend6rt allftani.
eszlelne (marintaz utakon), akkor is latna,. minderr61, · · . · Ami pedig a Jegnagyobb banatom: ncm · Akci6kkal sajnos riogatni ugyan lehct,
hallana, olvasna. Az ut6bbi nehany het ·. El6szor is elismercssel ad6zik a szcrvczet tudom, hogy sikcriilt-e, s ha igen, hany'em- cgycs cmbcreket megfelemHteni is, de ket
ugyanis hangos volt sok-sok biiszke kinyi- · azon ugycs trilkkjenck, hogy mercekent cgy bert eszhcz teritcni. S felek, hogy meg j6 milli6s jarmuparkkal megvert kis orszag vi-
lalk01.1atasl6l. sikerpropagandat6L kivetelesen ves:z.elyesnek bizonyult hetveget ideig tanacstalan maiadok. A baleseteknck selkedeset tart6san befolyasolni aligha!

Mertmi mindenr61 is hallhamunk? Pld- valaszt ki, s ehhez viszonyitja jovobeni ugyanis van egy jcllemz.6 tulajdonsaguk: so- Olyan lepesckkel kellene vegre eredmenyes
nak okaert arr6I, hogy mennyi rend6r vett · eredmenyeit.- Masodjara az jut eszcmbc, hasem akkor es on kovetkeznck be, amikor hatast gyakirolni, amelyek kulfoldon mar
rcszt a f6utvonalakon halad6k megrendsi.a- hogy nem sok egy iiyen, magasan szervc- cs ahol. varjuk 6kct. (Azt csak zar6jclbcn J61 bcvallak. Ezck koze tartozik az is, amit a
balyozasaoan. Arr6 1, hany jogosftvanyt von- zett. elore beharango~tt rend6ri akci6 mel- jegyzem meg: a tudomany maj allasa, to- rend ezredese buszken, mint kis csalafinta-
tak be (vajon miert), hany rendszarntablat lctt a husz halott? Vajon mennyi lett volna, va.bba valamennyi hazai fclmeres szcrint az s_agot mutatott be a tcve nez6inek (ponto
szm:ltek le (vajon miert). No es f6kent ar-. ha mindegyik egyenruhas hazamegy, s ott- autopalyak, majd az- igazi es nern a fel- sabban csak beszelt rola, meg a prototfpust
r6I,_hogy ·,,az cllenorzesi akci6 i9ejen ai · hon csaladja,baratai koreben nezi a tev~~• a~t6paly~b61 ~alt - aut6utak: .ezt kovc- ·· sem lathattuk.) Az al-traffipaxokat tartalma- •
autopalyakon esa f6kozlckedesi utakon. esetleg locsolja kitikkadt kiskerjet? toen pedig a fourvonalak a legbiztonsago- z6 ladik6kat Nyugaton mar lassan ket evti
egyetlen sulyos serulessel jaro baleset sem t~ _Az~~an -~ .~!egg~ el nem 1telhet?en --:-:-.. sabbak.)_._ . ·· .. · ·. . . •:!·:: · 'J ·•. •: ~e hasznaUak. Ott is tudjak, hogy van az

· rorteot", (MH 1992. majus 26.) __~:,.:··..:·r:f.•f;. arra _is gc:m~o1,tarn:. le~e~ hogy ross~ 1d6be~ .. • ~ sa.Jilos az embereknek 1s van cgy rossz ·. emberckneiegy olyan csoportja, amel ik ·
•. · Sajnos azonbait az is kidcrillt, hogy. es rossz helyen volt ez az egesz akcio? Vagy tulajdonsaguk: nchezen valtoznak. Ebb6l- akkor erzia oorebcn ma at. ha van kit6l-~i-· ·
ugyaneen id6 alan mghalt nemkevesebb, _esetleg a balesetetokoz6k, meghallvan az sok egyeb kozlekedesben is alkalmazhat6 t6l realisan ielnival6j. o fl a dtest szelen

' mint hasz ember az utakon. Amit ketfelc- akcio hiret, iegvaltoztattak kozlekedesi • tanulsag mellen- leszurhet6 az azcredeti- levo ires doboztl is .- men lehet, hogy
{ keppen lehet kommentalni: kincstari(opti- 'szokasaikat? Nekilattak hirlancot kiepfteni:' nek korantsem nevezheto megallapitas, mi-, fenykepezogep van benne. Mer ara oitv
• . mista) es reahsta m6don: A kincstari vele: annak feldcrltesere, hogy holes mikor el-.:, szennt ha a rendorok rossz helyen allnak.:. sncs cleg penz, ho minde h 1 be e

Ii·:: . k~~s~rinr ez 6ri_#Lsiicer! i_,ren~6.rseg:_)~~~r.fz-~j.¥}reng6rok~ _N_.,_~_1~..'. .'. akarcs~·: ~i:ossz _helycn ellen6ri.znek, nem_l.~sznek ke_-. mer6k~ sz.de!j~nekgfel.Pers;~~le~eg:
" olyari_remekul dolgoiott, fogy. ai egy. azifaseok legtobbje- rckilaak elk:· pesek a baleservesz€lyes helyeket'veslye-. lehet6sen elegedetlenek l 1erk, j "zeg&y;_9g,j:4,.3+y7. '7; yizgsy2{2hytp.:;Jg'{32 ;:?_: ;;::;:· ;:.g,· ,Si£yr s:'·'g».. Iennnel., 1a a£?i..2:y;2.N·~w.le,Fa»«r ;·tr#{he'}»a+«r«·. +- «'·v----.-.--oG-;+,·-"-·-e' .-.· ".+.- , ·» •• ·. ..'


