Immár negyedik alkalommal szervezte meg
az
ORFK-Országos
Balesetmegelőzési Bizottság együttműködő
partnereivel a „Látni
és Látszani” nevű
kampányt, mely lényege: térítésmentes gépjármű átvizsgálás, ingyenes látásellenőrzés,
majd azt követően egy hónapig tartó intenzív
rendőri ellenőrzés.
Az év végéhez közeledve egyre inkább a csapadékos (esős, havas) időjárás lesz a jellemző és
ilyenkor a közlekedés legfőbb színterein, az utakon az aktuális időjárási viszonyok nem éppen
optimális feltételeket teremtenek. Ősszel a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Ebben az időszakban a járművezetők egyik fontos
felelőssége, hogy a járművük felkészítéséről
gondoskodjanak.
Emellett másik fontos dolog, amit a járművezetők nem vesznek kellőképpen komolyan, az a
saját szemük épsége, a látásuk megfelelősége. A
tapasztalatok szerint a járművezetők nem fordítanak kellő figyelmet saját látásuk fontosságára,
pedig a biztonságos közlekedés alapfeltétele a
külső információk megszerzése, a közlekedés
során az ezen információk alapján hozott döntés
meghozatala, ezáltal a külső körülményekre való
megfelelő reagálás.
A statisztikai adatok és a közlekedésrendészeti
szakmai tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy az őszi hónapokban számos személysérüléses (közöttük halálos) közúti baleset következik be az észlelhetőség hiánya miatt. Alapvetően ez a tény áll a hátterében az ORFK-OBB
tradicionális őszi „Látni és látszani” kampányá-

nak, melyet megújított formájában, együttműködő partnerek bevonásával immár negyedik alkalommal szervez meg.
A „Látni és látszani” kampány hivatalos sajtótájékoztatójára 2015. október 01-én 11.00 órakor
került sor Budapesten, a Magyar Autóklub közlekedésbiztonsági és oktatási parkjában.
A megnyitón megjelent Kiss Csaba rendőr alezredes, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési
Bizottság főtitkára, Rósa Gergely, a kampányban
érintett Carl Zeiss Vision Hungary Kft. kereskedelmi vezetője, Kiss Norbert, Európa-bajnok
kamionversenyző, aki a kampány népszerűsítéséért száll síkra.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a „Látni és
látszani” kampányt 2015. október 1-én vette
kezdetét és a fokozott rendőri ellenőrzések végéig, várhatóan december 10-ig tart. A kampány
során az ORFK-OBB arra ösztönzi a gépjárművezetőket, hogy éljenek a felkínált lehetőségekkel, vagyis vizsgáltassák át járművüket és ellenőriztessék a látásukat. Ezek a vizsgálatok térítésmentesek. A kampányba szakszervizek és
optikusok kerültek bevonásra az ország különböző részein, s ez a lista a kampány során további
résztvevőkkel is folyamatosan bővül.
A 2015. október 1-től december 10-ig tartó időszakban valamennyi érintett szakszerviz térítésmentesen vizsgálja át a gépjárműveken az alábbiakat:
- lámpák, fényvisszaverő elemek működése, a
lámpatestek állapota, rögzítettsége,
- fényvetőegységek állapota,
- világítási tulajdonságok.
A gépjármű vizsgálatára magánszemélyek és
cégek egyaránt jelentkezhetnek. A kezdeményezés a személy,- és a tehergépkocsikra, valamint a
motorkerékpárokra is kiterjed. A szakszervizek a
vizsgálatokon megjelent gépjárművek vezetői

részére egy igazoló lapot adnak át, mely igazolja,
hogy a jármű vizsgálaton részt vett, és ott a járműve megfelelt a jogszabályokban előírtaknak.
Javasolt, hogy a kapott igazoló lapot mindenki
tartsa magánál a gépjárművével történő közlekedése során, és azt a közúti ellenőrzés alkalmával
az intézkedő rendőrnek átadhatja.

Az őszi-téli átállás előkészületeinél fontos a futómű, az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás, a fékrendszer és az ablaktörlők ellenőrzése; a jégkaparó, a jégoldó spray és a fagyálló
ablakmosó folyadék biztosítása.

A látás térítésmentes ellenőrzésére a kampányhoz csatlakozott optikus szakemberek által nyílik
lehetőség.
A „Látni és látszani” kampánynak saját Internetes felülete is van. A www.latnieslatszani.hu
honlapon nem csak a kampánnyal kapcsolatos
információkat, hanem a csatlakozott gépjármű
szakszervizek és optikusok listáját is el lehet
érni.
A kampány második részében, 2015 novemberétől a rendőrség a forgalomban résztvevő járművek világítását, valamint az álló járművek kivilágítására vonatkozó rendelkezések megtartását
kiemelten ellenőrzi.

Külföldi utazás előtt tájékozódjanak az átutazó
országok és a célország időjárási viszonyairól,
illetve arról, hogy azok vezettek-e be bármilyen
korlátozás, vagy előírást (pl.: téli gumi, vagy
hólánc kötelező használata).
Kérjük, hogy a fentieken túl kiemelt figyelmet
fordítsanak

Ősszel és télen a közlekedési balesetek bekövetkezésében jellemzően szerepet játszik, hogy a
járművezetők nem az időjárási-, látási-, és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. A
járművezetőknek időszerű a téli hónapokra történő felkészülés.





Az őszi és téli évszakokban a közlekedési balesetek gyakori oka, hogy a járművezetők nem az
időjárási-, látási-, és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. A hideg idő beköszöntével a csapadéktól csúszós utak, a gyakorta előforduló eső, köd, fagy és az ezzel együtt járó
romló látási viszonyok fokozott figyelmet és
óvatosságot követelnek meg.




a gyalogosan és kerékpárral közlekedőkre,
a csúszós úton megnövekedett féktávolságra,
hosszabb utazás esetén takarók, melegebb
ruhadarabok, vontatókötél, fagymentesítő
zárolajozó, elegendő mennyiségű élelmiszer
és ital meglétére,
a várható út- és időjárási viszonyokról történő tájékozódásra,
gyalogos, vagy kerékpáros közlekedés esetén
a megfelelő fényvisszaverő felszerelés, ruházat meglétére, amelynek biztosítása javasolt a
gépjárműben elhelyezve is a vezető és utasai
számára.

Forrás: - Zala Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
- ORFK Kommunikációs Szolgálat

A közlekedők feladata, hogy járműveiket idejében felkészítsék az őszi-téli közlekedésre, ügyeljenek saját látásuk és gépjárművük jól láthatóságának feltételeire.
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Emberkísérletek az orosz ruletten
Az elmúlt időszakban Zala megyében is szállítottak kórházba fiatalokat, akik számukra ismeretlen kábítószertől lettek rosszul. Mint látjuk, a
kábítószerpiacon folyamatosan megy a kémia. A
fejlesztők (akik persze nem a fogyasztóért, a
fogyasztó boldogságáért, hanem a minél vastagabb pénztárcájukért dolgoznak) természetesen
nem pihennek. Folyamatosan újabb és újabb, az
előzőeknél kicsit módosítottabb anyagokkal
árasztják el a piacot.

Még a professzionális csomagolású növényi
törmelékek és porok, tabletták esetében sem lehet egyértelműen következtetni a csomagban
lévő anyag hatóanyagára, hatóanyagaira. A Bűnügyi Szakértő és Kutató Intézethez (BSZKI)
elemzésre beküldött mintáknál számos esetben
fordult elő, hogy – akár azonos helyről egy időben lefoglalt – azonos küllemű csomagok másmás hatóanyagot tartalmaztak!
Manapság a dizájnerdrogokat árusító internetes
portálokon várják a felhasználók véleményét a
szerekről, hiszen nincs a hatásmechanizmusukról
semmilyen kutatás. Kap a megrendelő egy fehér
port, sem a díler, sem a felhasználó nem tudja,
mi van benne, s ettől a pillanattól kezdve a mai
dizájnerszer-használat Zacher Gábor toxikológus
szavaival nem más, mint orosz rulett, vagy engedély nélkül végzett emberkísérlet.

Ami közös bennük, hogy egyre erősebb, pusztítóbb hatóanyagokat próbálnak ki, amelyek elődeiknél károsabbak, de ideig-óráig legálisak és
addig is jól lehet rajtuk keresni. Mivel erősek
(minél erősebb, annál nagyobb profit érhető el
hígításával), sokszor a kóma és a kellemes ellazulás közötti különbség csupán egyetlen csepp.
A megfelelő dózishoz azonban ismerni kellene a
pontos hatóanyagtartalmat.
Általában Európán kívüli eldugott, illegális laborokban történik a szerek előállítása, rohammunkában. Sok esetben rövid kampányszerű működés után, miután a szer utcára kerül, már át is
telepítik a labort máshová, ahol újabb összetevőkkel újra kezdődik a kémia. Hatásait, illetve a
benne lévő melléktermékeket, szennyező anyagokat vizsgálni nincs idő, nem is kell, úgyis
megveszik. Ha meg kiderül hogy nem jó, a gyártó már úgyis máshol lesz… Garancia nincs…

Ide kapcsolódik az alábbi kérdés: Ha valaki beteg, az elmegy orvoshoz, aki megállapítja mi a
baj, ír föl gyógyszert, amitől aztán meggyógyul a
páciens. Elmenne-e valaki olyan gyógyszertárba,
ahol maguk a gyógyszertárasok sem tudnák pontosan, mit árulnak és az mire jó, ráadásul ugyanannak a gyógyszernek is teljesen esetlegesen
változna a hatóanyagtartalma? Ki tudná mennyit
kellene bevenni belőle? Ki merné egyáltalán
bevenni? Bevállalná biztosan?

Hiszen még a hosszú évtizedekig előbb állatokon, majd csak azután önként vállalkozó embereken kipróbált gyógyszerek mellékhatásaitól is
rettegünk! Bevesszük akkor hát csak úgy azt a
szert, amiről senki semmit nem tud biztosan, se
összetételt, se erősséget, se hatásmechanizmust,
csak egy dolgot tud biztosan: jó eséllyel idén is
több embert megöl?!

Mit mondjak a gyereknek?
Nem kell a gyerekeknek még előadást tartani, de
szóba lehet hozni, hogy léteznek drogok, és azt
is, hogy ezek mit okoznak. Az biztosan nem érdekes, hogy hogyan hatnak ezek a szerek a szerotonin nevű boldogsághormonra, de egyetlen
dolgot mindenképp mondjon el neki: a drogok
megváltoztatnak, és úgy változtatnak meg, hogy
magába a változás folyamatába nem lesz beleszólása. Az egyetlen megoldás, ha nemet mond
rá. Ezt kell tudnia róla a gyerekének.

Miért ne?
Ezek a szerek fürdősóként, illatosítóként, füstölőként, "nem emberi fogyasztásra" felirattal jelennek meg. Persze senkinek nincs kétsége felhasználásuk felől. Az hogy valami legális, vagy
éppen nem büntethető, vagy nincsen jogi következménye, nem egyenlő azzal, hogy biztonságos.
Sokan így ülnek fordítva a lovon. Nem tilos,
akkor biztosan jó.

A jó szó, szeretet és a figyelem mellett példánkkal óvhatjuk leginkább gyermekünket! Ha azt
látja, hogy például családi nyaralás alatt, útközben, vagy éppen szórakozás közben felelős magatartást tanúsítva is jól tudjuk érezni magunkat
mi felnőttek, a dolgos hétköznapokból kiszabadulva felelőtlenül nem hányunk fittyet azokra az
együttélési normákra, szabályokra, melyeket
esetleg tőle is elvárunk, akkor többet érünk el,
mint bármilyen szigorú tiltással.

Holott tudjuk, (főleg a
drogosoknak talpra állítani segítő szakemberek
tudják), hogy a drogok
megváltoztatnak, majd a
folyamat önjáró lesz.
Mondhatjuk, igazi lutri,
nagy ugrás a semmibe.
Egy nagy sodrású folyóba beleugrani és utána
sodródni és várni arra, mi
lesz. Valami ilyesmi. Az
első lépés még tudatos. Utána esetleges. Lesz,
ami lesz, mert a folyóba ugrónak már nincs igazán hatása a történésekre. Nincs nagyon beleszólása. Csak sodródik. Ez az egyik nagy hazugsága
a szernek. Minden nagyon jó lesz, minden megoldódik. Valóban lesz jó, és valóban megoldódik. De ennek csupán már szenvedő alanya lehet
a szerhasználó, s mindenki, akit még érint. Az
addigi személyiségnek lőttek. Ha valaha is megáll valahol, nem ott, ahol akar és nem akkor,
amikor akar. Teljesen más ember lép elő, mint
amire gondolt valaha is. Csak éppen talán nem is
lesz tudatában ennek.

Forrás: www.police.hu
www.bszki.hu
www.hir24.hu
www.nlcafe.hu
www.reposzt.hu
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Szombat este van. A legmenőbb, frissen vasalt
ruhádban vagy, rajtad a pulcsi, a Gucci, miután
lefürödtél, a séródat belőtted és a reklámokból
ismert szívdöglesztő illatot magadra fújtad.
Ragyogóan nézel ki! A lelked is ragyog, amint
azt mondod mizu, majd a többi kicsi legoval
elindulsz az éjszakába, hogy minden eddiginél
intenzívebben éld meg az élet vélt, vagy valós
örömeit.

Hülyeség, te már évek óta nem legózol, de azért
azt jó lenne tudni mit csináltál az éjjel. Ha szerencséd van nem te leszel a youtube legfrissebb
lúzere. Ha most büszke is lennél rá, négy-öt év
múlva már hidd el ciki lesz, hogy még mindig a
„kacagtató” felvételekkel azonosítanak. S valamikor a mostani és a leendő családod is látni
fogja. Akkor nézz majd gyermekeid szemébe!
Apropó! Szerinted, ha drogozol hány gyereket
fogsz nemzeni, szülni és felnevelni? Több év
múlva lesz szerető családod, házad, autód, lesz
pénzed nyaralásra?
Ezeket a kérdéseket egy huszonéves drogos fiatalember tette fel önvallomásában, melyre a saját
élete példája volt a válasz, hogy biztosan nem.
Nincs gyereke, nincs szakmája, nincs munkája,
nincs kocsija, nincs háza, nincs pénze. Ennyi!
Pedig sok-sok évvel ezelőtt ő is azt hitte, hogy
szombat éjszakánként meghódítja a világot és
olyat él át, amit nem szabad kihagyni... Megérte?

Vasárnap reggel van. Majd dél. Majd délután,
mire megébredsz. Halványan átfut rajtad a büszkeség, hogy a tegnapi volt életed legeszméletlenebb bulija! Sajnos szó szerint, a büszkeségen
kívül másra nem is emlékszel. Például arra sem,
hogy hol koszoltad így össze a kedvenc nadrágod. Ez sose megy ki belőle, a ******* *****
(mondjuk akkor sem, ha káromkodsz, de mindegy)!
Szerinted a szervezetedből nyomtalanul ki fog
tisztulni az a cigi, pia, drog, amivel az éjszaka
találkoztál? Az is ennyire zavar? Pedig nadrágot
lehet újat venni (bár nem te dolgozol meg érte,
hanem a szüleid), testet, lelket, értelmet már bajosabb. A kicsi lego is csak összeállva ad ki
klassz dolgokat, szétcsúszva csak egy kupac lom.

Egyelőre nem érsz rá ilyeneken gondolkodni.
Vasárnap délután van, hideg és üres minden, a
semmi ágán ül szíved, kis teste hangtalan vacog,
a szobádban zümmögő légy élesen kopog az
agyadban, be-belépő szeretteid csak látomások,
mit is keresel te itt egyáltalán?
Megint elment egy hétvége, nem csináltál semmit (a francba, a házid sincs kész). Mindegy,
legalább tegnap jó volt (még jobb lenne, ha többre emlékeznél belőle), a többi nap meg majd
elmegy megint valahogy. Csak a faterék, meg a
tanarak se nyaggassanak sokat. Mit lehet még
csinálni ebbe a ******** életbe? Várni a következő szombati bulit, mert az nagggyon eszméletlen király lesz! – Biztos jól van ez így?

Mivel szennyezed magad?

Általában Európán kívüli eldugott, illegális laborokban történik a szerek előállítása, rohammunkában. Sok esetben rövid kampányszerű működés után, miután a szer utcára kerül, már át is
telepítik a labort máshová, ahol újabb összetevőkkel újra kezdődik a kémia. Hatásait, illetve a
benne lévő melléktermékeket, szennyező anyagokat vizsgálni nincs idő, nem is kell, úgyis
megveszik. Ha meg kiderül hogy nem jó, a gyártó már úgyis máshol lesz… Garancia nincs…

Az utóbbi években alaposan átrajzolódott a fiatalok drogfogyasztási szokása. Új szintetikus kábítószerek váltották fel a hagyományos
diszkódrogokat. Ezeket az úgynevezett designer
drogokat azért fejlesztették ki, hogy kijátsszák
velük az illegális státuszú drogokra vonatkozó
törvényeket, ám hiába, mert az új anyagokkal
folyamatosan nő a tiltott szerek listája.
A fejlesztők (akik persze nem érted, a te boldogságodért, hanem a minél vastagabb pénztárcájukért dolgoznak) természetesen nem pihennek.
Folyamatosan újabb és újabb, az előzőeknél kicsit módosítottabb anyagokkal árasztják el a piacot.

Ide kapcsolódik az alábbi kérdés. Alapesetben,
ha beteg vagy, elmész orvoshoz, aki megállapítja
mi a bajod, ír föl gyógyszert, amitől aztán meggyógyulsz. Te elmennél olyan gyógyszertárba,
ahol maguk sem tudnák pontosan, mit árulnak és
az mire jó, ráadásul ugyanannak a gyógyszernek
is teljesen esetlegesen változna a hatóanyagtartalma? Tudnád mennyit kéne bevenni belőle? Be
mernéd egyáltalán venni? Bevállalnád biztos?

Ami közös bennük, hogy egyre erősebb, pusztítóbb hatóanyagokat próbálnak ki, amelyek elődeiknél károsabbak, de ideig-óráig legálisak és
addig jól lehet rajtuk keresni (mivel a szer erősebb, kisebb mennyiséggel nagyobb profit érhető
el). Mivel erősek, sokszor a kóma és a kellemes
ellazulás közötti különbség csupán egyetlen
csepp. A megfelelő dózishoz azonban ismerni
kéne a pontos hatóanyagtartalmat.
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