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Halál, sérülés 
— gondatlanságból 

Elkészült az év háromne-
gyed részéről a közúti köz-
lekedési balesetek országos 
statisztikája. Eléggé elgon-
dolkoztató. Kilenc hónap 
alat t 18 ezer 260 közúti bal-
eset történt, s 11 ezer íig3-an 
sérültek meg. Az előző esz-
tendő hasonló időszakához 
viszonyítva 19.9 százalékkal 
nagyobb a balesetek száma. 
A közúti baleseti növekedés, 
sojnós, Csongrád megyében 
m a g s a b b az országos átlag-
nál, 23,1 százalék. 

A halálos balesetek szá-
ma országosan 13.9, a súlyos 
serüléses pedig 2,5 százalék-
kal csökkent a mult év azo-
nos időszakához viszonyítva. 
A balesetek 58,2 százaléka 
vidéken törrént. A já rműve-
zetők hibájából 8102, a gya-
logosok hib^jábó} 2147 'sé-
rüléses baleset fordult elő. 
Változatlanul igen magas az 
Ittas állapotban előidézett 
sérüléssel párosult balesetek 
száma: 1828. 

Csongrád megyében az el-
múlt hónapban 96 közle-
kedési baleset történt, 

ami elkerülhető lett volna, 
ha a járművek vezetői a 
szabályok betartása mellett 
közlekednek. A balesetek a 
következőképpen a lakul tak: 
halálos kimenetelű 3, súlyos 
sérüléses 32, könnyű sérülé-
ses 26, sérülés nélküli 35. 

A balesetek miat t 71 sze-
mély sénilt meg. Az anyagi 
kár 160 ezer forint. Az el-
múlt hónapban 

figyelmetlen, gondatlan 

vezetésből adódott a leg-
több baleset. 

Elsőbbségi jog meg nem adá-
sa, szabálytalan kanyarodás, 
szabálytalan előzés, vala-
mint gyorshajtás. Ezek vpl-
tak a főbb baleseti okok. 

A balesetek zömét a mo-
torkerékpárosok okozták, 
majd a tehergépkocsi, sze-
mélygépkocsi és a kerékpá-
rosok következnek sorrend-
ben. 

A figyelmetlen, gondatlan 
vezetésnél, ha vizsgáljuk az 
okokat, megállapíthatjuk azt, 
hogy a járművek vezetői 

nem vesznek tudomást ty 
megváltozott időjárási cs 
útviszonyokról. 

Nem kellően választják meg 
a gépjárművek sebességét. 

pon következett be. Ez ma-
gyarázható azzal is, hogy az 
egész heti munka után a 
hét végén már jobban je-
lentkezik a fáradság a jár-

tfnűvek vezetőinél. Ez hatás-
sal van a ref lexekre is, ép-
pen ezért ezek a napok több 
figyelmet és gondosságot kö-
vetelnek meg a közúti köz-
lekedésben. De magyaráz-
ható ez azzal is, hogy a hét 
végén mindenki siet. Ebből 
adódnak a gyorshajtások is, 
valamirft az elsőbbségi jog 
meg nem adása. Nem vár ja 
ki az áthaladási elsőbbség-
gel rendelkező já rmű elha-
ladását, hanem erőszakos 
módon beha j t a keresztező-
désbe és máris megtörténik 
a baleset: 

Nagyobb türelmet, fegyel-
mezettséget, udvariasságot 
kell tanúsitaniok a já rmú-
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amely könnyen balesethez 
vezethet. Minden gépjármű-
vezetőnek tudomásul kell 
vennie, hogy a tél beáll tá-
val megváltoztak az időjá-
rási és útviszonyok, s ez fo-
kozottabb figyelmet és gon-
dos^áftat követel. Ha tovább 
vizsgáljuk a balesetek okait, 
ar ra a megállapításra jutot-
tunk, hogy a legtöbb bal-
eset péntek és szombati na-

vezetőknek a közlekedés-
ben, 

mer t csak így t u d j u k közös 
erővel csökkenteni a balese-
tek számát, óvni az emberek 
életét és testi épségét, elke-
rülni a súlyos anyagi kárt . 
Tartsuk be a közlekedési 
szabályokat, mert azok a 
magunk és mások életét, 
testi épségét védik. 

H. I. 

A volánnál 
nem lehet tévedni! 

A gépjárművezetők is fi-
gyelemmel kísérték a közel-
múltban Budapesten meg-
tar tot t közúti forgalombiz-
tonsági konferenciát, me-
lyet a Közlekedéstudományi 
Egyesület rendezett. Ezen a 
tanácskozáson összegezték a 
közúti forgalom biztonságá-
val összefüggő elméleti és 
gyakorlati eredményeket. 

• 

A többi között vizsgálták 
azokat az objektív körülmé-
nyeket, amelyek a közúti 
közlekedési baleseteknél lé-
nyeges szerepet játszanak, 
de azokkal eddig nem fog-
lalkoztak, kivéve a speciális 
kutató intézeteket. A konfe-
rencián megállapították azt 
is, hogy egy-egy baleset vizs-
gálatánál nem elegendő csu-
pán a személyi vétkesség 
megállapítása, ma jd a fele-
lősségrevonás. A mai techni-
kai fejlettség ugyanis szük-
ségszerűen megköveteli az 
úgynevezett objektív jellem-
zők tételes vizsgálatát is. 
Ide tartozik az utak műszaki 
jellemzése, a burkolat szé-
lessége, minősége, a vízszin-
tes és függőleges vonal ve-
zetése, az alkalmazott köz-
úti jelzések, látási viszonyok 
vizsgálata is. A baleseteknél 
íehát szerepet játszanak az 
objekt ív jellemzők, s ezék 
vizsgálatában, fel tárásában, 
valamint a szerzett tapasz-

talatok alkalmazásában sok 
még a tennivaló. • 

Az objektív jellemzők 
mellett természetesen alap-
velő szerepet játszik az em-
beri magatar tás értékelése 
is. Közismert, hogy a közle-
kedési balesetek 95 százalé-
kát az emberi gondatlanság 
okozza, s ez a szám nagyon 

is figyelmeztet. A többi kö-
zött a r r a is, hogy hiába van-
nak korszerű utak, ha min-
dig akadnak olyanok, akik a 
közlekedési szabályokat nem 
ta r t j ák be. 

A balesetek megelőzésében 
sok még a tennivalónk. A 
helyes közlekedésre már az 
iskolában kell 'oktatni, 
ugyanakkor eredményesebbé 
kell tenni a gépjárműveze-
tést. A hangsúly a gyakor-
laton van. Vannak tapaszta-
latok arról, hogy a frissen 
levizsgázott gépjárművezetők 
kifogástalanul ismerik a 
KRESZ-t, kiválóan vizsgáz-
tak belőle. Ugyanakkor a 
volánnál hirtelen elfelejtik, 
amit tanultak, nem tudják 
kellőképpen alkalmazni a 
gyakorlatban. 

A lakosság széles rétegére 
is építünk, amikor bevonjuk 
a balesetek megelőzésébe. A 
balesetmentes közlekedés 
megteremtése csakis társa-
dalmi összefogással érhető 
el. Ma m á r senki sem von-
ha t ja ki magát a legfonto-
sabb közlekedési szabályok 

ismerete alól, még a gyalo-
gosok sem. 

Cs. I -

„Okulnunk 
kell!" 

A súlyos közlekedési bal-
esetet szenvedők száma sa j -
nos egyre több. A baleseti 
statisztika eléggé elszomorí-
tó, de vajon elrettentő pél-
dául is szolgál-e azok szá-
mára, akik szabálytalankod-
nak a közutakon? A tapasz-
talat azt bizonyítja, hogy 
nem. 

Sok gépjárművezető még 
1965. végefelé sem haj landó 
betar tani a KRESZ igazán 
betar tható szabályait. Egész 
nyáron az országutakat jár-
tam. Sok olyan esettel talál-
koztam, amikor lélekjclenlé-
tem, vagy a ma jdnem sze-
rencsétlenül jár t jó reflexe 
mente t t meg az összeütközés-
től. Csak egy-két példát a 
tapasztalatból: 

AC-s Volga előz a Balaton-
hoz közeledve egy emelkedő 
tetején, a tempó 100 kilomé-
ter, amikor a szembe jövő 
autó még az emelkedőtől 
nem látszik. Autó áll a la-
josmizsei országút szélén. Ve-
zetője bal hátsó defekteY sze-
rel. Budapest felől teher-
gépkocsi országúti fénnyel és 
lakott területen 80 kilométe-
res sebességgel rohan. A 
defektet szerelő sofőrt majd-
nem elütötte az elrohanó 
gépkocsi. 

Sorolhatnám a szabályta-
lanságokat, lakott területen 
a gyorshajtást , a jobbkéz-
szabály mellőzést, a sebesség-
korlátozás túllépését., a stop 
tábla figyelmen kívül hagyá-
sát, a benzinkutaktól való 
szabálytalan kiugrásokat stb. 

Nekünk járművezetőknek 
jó lenne egy kicsit magunk-
ba szállni, s elgondolkozni az 
ú jság hírein, a rádióban is-
mertetet t szerencsétlensége-
ken, s vall juk be, olykor sa-
ját szabálytalanságunkon is. 

Palágyi István 
Szeged, Dugonics t é r 11. 

KRESZ-totó 
O 

Pályázatunk 8. fordulójá-
ra is közel kétszáz olva-
sónk küldött megfejtést, s 
közülük 29-en értek el 12 
találatot. Közöttük most is 
hat könyvjuta lmat sorsol-
tunk ki. Kedvezett a sze-
rencse Nádudvari István, 
Szeged, Közép fasor 10., 
iMjkó Mihályné, Bordány 
dűlő 103., Császár András, 
Szeged, Kertész út 48., i f j . 
Dömötör István Apátfalva, 
Művelődési Otthon, Miklós 
Pál Székkutas, VI. kerület, 
34., és Mórocz László, 
Hódmezővásárhely, Dimit-
rov utca 35. szám alatt i 
lakosoknak. A jutalomköny-
veket ezúttal is postán 
küld jük el nyertes olvasó-
inknak. 

A 8. KRESZ-totó helyes 
megfejtése a következő: 1, 1, 
2, 2, 1,1, 2. 2, 2, 2, 1, 2. 

Azon olvasóinkkal, akik 
most kívánnak bekapcsolód-
ni a KRESZ-totó sorozat 
megfejtésébe, közöljük, hogy 
a kérdésekre igennel vagy 
nemmel kell válaszolni. Ezt 
a KRESZ-totóban az l -es 
vagy a 2-es számot jelenti. 
Rej tvényünk megfejtésében 
x nem szerepel. A válaszo-
kat a kérdések sor rendjé-
ben kér jük beküldeni szer-
kesztőségünknek. A név és 
lakcím fel tüntetése mellett 
a címzés a la t t kér jük oda-
írni: KRESZ-totó. 

Beküldési határidő: de-
cember 20. A legjobb meg-
fejtők között továbbra is 
könyvjuta lmat sorsolunk ki. 

Előadások autósoknak 
és motorosoknak 

A magán-gépjárműtula j -
donosók szakmai továbbkép-
zése sa jnos még nem meg-
oldott nálunk, Csongrád me-
gyében sem. Ezen kíván se-
gíteni a Magyar Autóklub 
szegedi csoportja azzal, hogy 
a klub tagjai , valamint a 
nem klubtagpk részére elő-
adássorozatot rendez. 

A sorozatban értékes mű-
szaki és közlekedésrendé-
szeti előadások szerepelnek, 
amelyek nagyban elősegí-
tik a különböző gépjármű-
típusok alaposabb műszaki 
megismerését, valamint a 
közlekedésrendészeti szabá-

lyok tökéletesebb elsajá t í tá-
sát. 

A filmvetítéssel kísért 
előadásokat minden csütör-
tökön este, valamint vasár-
nap délelőtt t a r t j ák meg. 
Az előadássorozat befejezé-
se u tán a részvevők igazo-
lást kapnak annak látogatá-
sáról. 

Jelentkezni lehet a Ma-
gyar Autóklub csoportjánál, 
Szeged, Kossuth Lajos su-
gárút 29. szám, Szekeres 
Sándor ügyintézőnél, a 
20-08 telefonszámon, (90-es 
mellékszám) kedd, szerda, 
péntek, szombat 10 órától 
13 óráig. 

1. 
A téli közlekedésre való át térés követel-e 
változásokat a gépjárművezetőtől a műsza-
ki ka rban ta r t á s és a vezetéstechnika terü-
letén? 

2. A síkos, sáros út — a rossz látási körül-
mények indokol ják .e a sebesség csökken-
tését. az ál talános lassúbb közlekedést? 

3. 
A fékúte hossza növekszik-e sfkos úton, ha 
a j á rmű sebessége változatlan? 

4. 
I.ehet-e ug.vanakks- követési távolság a 
téli idösz tkhan , rossz útviszonyok között, 
mint nyá ron? 

5. Ajánlatos-e csúszós útviszonyok között a 
gumiabroncsok légnyomását csökkenteni? 

6. 
A víz fagyáspont já t ismerve a ján la tos a 
gépkocsi akkumulá to rá t a téli időszakban 
különös gonddal kezelni? 

7. 
Síkos úton a jánlatos-e a gépkocsi menetse-
bességén hirtelen gázadással változtatni? 

8. 

9. 

Sűrű ködben, vagy hóesésben tör ténő gép-
j á rmű közlekedésre vonatkoznak-e a kivi-
lágítás szabályai? 

1 8. 

9. 
Sűrű ködben, vagy höeséshen a KRFSZ 
előír ja-e sorompónélkül i vasúti á t j á ró előtt 
a kőtelező megállást? 

10. Síkos útviszonyok mellett szabad-e a gép-
j á rmű haladást Irányát hirtelen kormány-
elfordítássa! megváltoztatni? 

11. 

12. 

Havas úton hatásosabbá teszi-e a gépjár-
mű fékberendezését a hólánc használata? 11. 

12. 
Síkos útviszonyok között ajánlatos-e 2 
gép já rmű között nagyobb otdal távolsigot 
ta r tani? 

ELSŐ A CSALAD 
Alkoholisták, akik társadalmi segítséggel 

helyes útra tértek 
Családok, anyák, feleségek 

és gyermekek tudnának leg-
többet elmondani a szegedi 
III. kerületi tanács alkoho-
lizmus ellen küzdő társadal-
mi bizottságának munkájá -
ról. Hálával és szeretettel 
gondolnak azokra az embe-
rekre, akik napi munkájuk 
mellett időt és fáradságot 
nem kímélve törődnek egy-
egy család életével, ahol a 
fér j , az apa egyedül nem tud 
megszabadulni az alkoholiz-
mustól. Mennyi türelemre, 
jó szóra van szükség, amíg 
győzedelmeskedik a józan ér-
velés, amely az italboltba 
menet fizetéses napion meg-
áll í t ja a családfőt. 

A kezdő lépés 
Akik a III. kerületi tanács 

alkoholizmus ellen küzdő 
társadalmi bizottságához for-
dultak segítségért, nem is 
csalatkoztak. Az idén húsz 
esetben segített ez a kis bi-
zottság komoly családi prob-
lémákban, s minden egyes 
bejelentést alapos környezet-
tanulmány követett. A társa-
dalmi bizottság tagjai fel-
keresték a családokat, elbe-
szélgettek a szomszédokkal, 
majd a tények tel jes ismere-
tében vették fontolóra, hogy 
mi legyen a kezdő lépés, 
amellyel segíthetnek kigyó-
gyítani a bajából az iszákos 
apát. 

Az egészségügyi állandó 
bizottság t i tkára, özv. Kiss 
Istvánné tanácstag gyűjti 
össze a környezet tanulmány 
alapján befutó véleményeket, 
amelyeket azután alaposan 
megvitatnak dr. Vitos György 
főorvossal, a III. kerületi ta-
nács egészségügyi csoportjá-
nak vezetőjével, valamint 
Zsódos Sándorné szociálpoli-
tikai előadóval. 

Érvek, jó szó 
A társadalmi bizottság elé 

hívott alkoholista f é r j és apa 
legtöbbször persze tiltakozik, 
amikor ráolvassák eltévelye-
dését. Végül is belátja, hogy 
segítő kezel nyúj tanak feléje, 
amelyet nem szabad ellöknie1 

magától. A tények ugyanis 
makacsok, hiábavaló ellenük 
a hadakozás. Az alkoholiz-
mus ellen küzdő társadalmi 
bizottságnak az ereje éppen 
abban van, hogy időben lép 
közbe, hogy esetenként visz-
szavezesse a normális életbe 
az. alkoholizmusban szenve-
dőt. Éppen ezért legtöbb 

esetben nem is kellett el-
menni az önkéntes elvonó 
kezelésig. Elég volt a meg-
győzés, a jó szó például F. 
Ferencnek is a Hunyadi Já-
nos sugárúton, hogy fölszá-
molja botrányos életmódját, 
amellyel nap mint nap elő-
idézte a családi jeleneseket, 
s pénzgondokba zavarta a 
családját. Már el akar t a fe-
lesége válni tőle, amikor 
közbejött-az alkoholizmus el-
len küzdő társadalmi bizott-
ság segítsége. Ugyanilyen 
eredményes volt B. János 
Katona utcai lakos meggyő-
zése is. hogy munka utár> 
nc az italboltban, vendéglő-
ben érezze magát jól, hanem 
a családja körében. 

M. Lászlót két kisgyerme-
ke és felesége vár ta otthon a 
Londoni körúton minden es-
te, de csak az éjszaka vettette 
haza. Előfordult vele, hogy 
nem ismerte fel az italbolt 
előtt a sa já t ke rékpár já t 
sem, a máséval ment haza. 
Ez az eset is ráébresztette, 
hogy az italozó életmód 
előbb-ulóbb a vesztét okozza. 
Azóta megváltozott, s hely-
reállt otthon a családi béka, 
gyermekei és felesége örö-
mére. 

Közreműködnek 
a gyógyultak 

A Röszkei utcából K. Ist-
ván maga kérte, hogy része-
sítsék el vonókezelésben. Am-
buláns kezelésre jár. amely-
nek máris van eredménye. 
K. István messzire kerüli a 
vendéglőt, amelybe azelőtt 
sűrűn-sűrűn bevetődött. 
Olyan eset is adódott, ami-
kor az önkéntes elvonókeze-
lést nem kellett végig foly-
tatni, mert már felénél meg-
gyógyult a betog, mint pél-
dául K. F.-né Hattyastelep-
röl. Az úgynevezett utógon-
dozást közvetlen hozzátarto-
zói vállal ták magukra, de 
természetesen a társadalmi bi-
zottság tagjai ls figyelemmel 
kísérik a gyógyult további 
út já t . 

S a gyógyultan távozók kö-
zül sokan fe la jánl ják segít-
ségüket az. alkoholizmus ellen 
küzdő társadalmi bizottság-
nak. A gyógyult ember leg-
szebb erénye, hogy segíteni 
akar más embertársán, hi-
szen saját példájával tudja 
bizonyítani, hogv van visz-
szatérés az alkoholizmus út-
járól . 

L. F. , 

Gyászközlemények 
Köszönetet mondunk a II. ke-

rület! t anáesnak és par i tások-
nak , akik fe le j thetet len f é r j em, 
KORÉNYI ANDRÁS temetésén 
részt vet tek, koszorú- és virág-
adománya ikka l mély f á jda lmam 
ényhi téni igyekeztek. Gyászold 
ff lesette. S. 18 911 

Köszönetet mondunk mindazon 
ismerősöknek, ió ba rá toknak , 
akik drága halo t tunk, dr. BÚ-
ZÁS GÉzANÉ temetésén meg-
jelenésükkel és v i rágadománya-
ikkal mélv f á jda lmunkon enyhí-
teni igyekeztek. A gyászoló csa-
lád. k. 3063. 

Mély fá jda lommal t u d a t j u k , 
hogy szeretett édesanyánk, 
pagvmama , testvér és rokon. 
ROZSA FFRENTNÍ Németh 
Zsuzsanna. é!etAnelv 80. évében 
e lhunyt . Temetése f. hó 27-én 
délelőtt 11 órakor icsz az alsó-
sá ros ! temető ravatalozójából \ 
gyászoló család. T. 473. 

Mély f á jda lommal t uda t juk , 
hogy szeretett édesanyánk , 
nagymamánk és déd n a m s . özv. 
KFttTÉSZ ANTALNf Raksrs l 
Jul ianna, életének 90. évében 
bosszú szenvedés után Ihnns't. 
Temetése f. hó 3S-én délelőtt 
in ó rakor lesz a C.vevl-temető 
ravatalozójából . A gvászoló csa-
lád. T. 476. 

Mély fá ida lommal t u d a t j u k , 
hogy szeretett tes tvérünk és 
uagynénénk . özv. NAGY FF-

RENCNE Dobó Rozál. életénei 
77. évében rövid szenvedés utáa 
elhunyt . Temetés - f. hó 29-én 
délelőtt 11 órakor lesz az alsó-
várost temetőben. A gvászoló 
család. " T. 4T». 

Otthonában készít 

családi és gyermek-
felvételeket 
a Fényképész Szövetkezet ri-
port részlege, Kárász u. 13. 

xS. 18 787 

November 28-án. vasá rnap 
az őszi vendéglátó napok 
keretében a 

Liget 
VENDÉGLŐBEN 

(Újszeged, Népker t sor 1.) 

prímás-

vetélkedőt 
rendezünk, délelótt 10 órá-
tól. 

Expressz bisztróban (Lenin 
krt . .96.) 

hidegkonyhai 
készítmények 
bemuta tó ja árusítással egy-
bekötve, délelőtt 10—18 
óráig. 

Csongrád megyei 
Vendéglátó Vállalat 

S. 18 848 

Veszünk 4—6 éves 

félvér 
vaigv 

hidegvér I G A V O N O LOVAT 
Ajánlatot kérünk: Szegedi Falemezgyár Fűrészüzeme. 
Szeiged, Felső Tisza-part 33. • 
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