
Emlékezésa
mini§zterre

úJFÉHÉRTó. Dr, Mezőssy Béla
egykori földművelésügyi mi-
nisztene ernlékezik az újfe-
héItói önkormányzat novem-
beí 11-én 10 óIától a politikus
mellszobránál a Mezóssy Béla
téíen. Ünnepi beszédet mond
dr. Hosszú Józsrlf, a város po}
gármestere, rí

Minikoníerencia

D]. Mezőssy 8éla szoblö FoTó:KM

éskönyvbemutató
vÁsÁRo§t{AMÉ Y. Lónyay
Menyhért, a modern magyar
pénzüglpoütika megtelem-
tője címmel tart elóadást
november 7-én u óíától a
vásárosnaményi városháza
dísztermében dí. Cieger And-
rás, aki utána dedikálássa}
egybekötött könyvbemutatót
talt. Könwének címe: Ló-
nyay Menyh&t 1822-1884. K

A tóiü'( hódOtt§ág atatt etnéptete-
íBdeít a t€teÉlülés, a mindössze 49
lelket 5zá láló faluba a ]7. század
eleién BoLskai lstván szöbad haidú-
&at tei€pített.
a)szamoskéríe b)Bal5áa
c)Tiszaesztárra d)Gyürtelekle

' A helyes me8fejtést lapunkmal
számában taláUák,

Látni és látszani egyformán fontosm>
A csomópont kiválóarr alkai-
mas aría is, hogy a gyalogos-át-
kelóhelyek közötti kiilönbsé-
get is érzékeltesse, hiszen míg
az egyik ,,zebrán" kerékpáros
átvezetés is van, azaz a brin-
gásnak nern kell leszállaia,
addig a gyalogos-átkelőhelyen
máI kötelező, mert csa} akkor
jár el szabályosan, ha átto§a a
kétkerehijét. Koncz László, a
megyei íendőr-főkapitányság
közlekedésrendészeti osztá-
lyának vezetője megelősítette,
hogy a közúti közlekedés a táI-
sas együttélés noímáiía épül,
az abban részt vevők joggal
várhaüák el egymástól a köl-
csönös figyelmet és a maximá-
lis felkészültséget, azonban a
nap mint nap - megyeszerte -
bekövetkező balesetek azt jel-
zik, van még javítanivaló ezen.

AíUtinö1!
A ba]eset-megelőzésben a leg-
meghatáíozóbb tényező_paga
az ember, elsősorban a ma-
8Etaltásuktól, reakciójuktól,
valamint a járművek műszaki
állapotától is fiigg, hogy egy-
egy baleset bekövetkezike.
Figyelmesen közlekedve, a
szabályokat betartva az esetek
jelentős részében elkerülhetó
a baleset, az mindig minden-
kinek jusson az eszóbe, hogy
az emberi élet semmivel sem
pótolható. sem a sajátja, sem a
másé - figyelmezt€tett az alez-
redes, aki kiemelte: az őszi-té-
li időszakban jelentósen rom-
lanak a látási viszonyok, még
nagyobb figyelemre és még
több tüelemle van szükség
a közlekedés- rninden Tészt-
vevőjétól. - A piyalogosok és

A k€ékpá.os teszten hat kéldés volt. ó5 aiándék |áít mindenkinek

\ téue, a szenny"zett fényszóIó
l világítási telj esítményének
legalább 30 százalékát elveszí
ti. AITóI nem is beszélve, hogy
a koszos szélvédók jelentósen
Iontják a látásminőséget.

- A vezetett gépjármű mű-
szaki állapota a biztonságos
közlekedésnek elválaszthatat-
Jan összetevője és alapfeltéte-
tre, az átvizsgálás, téü felkészí-
ités legyen mhdenki számára
|kötelező érvény,ri - nyomaté-
kosította koncz László, s arra
is rámutatott: a balesetek
megelőzése közös felelősség.
A tapasztalatok azt mutaüák,
egFe ingerültebbek, agresszí-
vebbek a közlekedés szereplői,
rohannak és figyelmen kivül
hagyják a megváltozott hely-
zeteket és feltételeket.

- Nagyon régi bölcsesség: a
rulih öl! - és ez kimo dottan
igaz az utakon. Ha példáttl az
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útfelújitisokkal éTintett szaka-
szokon nem nézik a változás-
ra figyelo]eztető közlekedési
táblákat, útbulkolati jeleket,
akkor balesetveszélyes hely-
zetet telen}tenek, amit tovább
súlyosbít, hogy száguldoznak,
tolakodnak, mert késón indul-
nak el. Aki 5-1o perccel több
időt szán az útra, sokat tehet
önm€áért és más közlekedó-
kéít iS - mondta Koncz í,ászló,
miért nem szabad megszokás-
ból vezetni, de fontos idóben
elindulni és megfelelő kóvetési
távolságot tartani.

A seb€ssé8
A baleset-megelőzési taná-
csok mellett kelékpáros tesz-
tet is kitölthettek az érdek-
lődók. sokan - fiatalabbak és
idósebbek, férfiak és hölgyek
egyaránt - Tagadtak tollat,
hóo r |,.l l.;-l;"-,

adjanak, s mint Morvai sza-
bolcs alezledes, a Nytregyházi
RendőIkapitányság köZleke-
désrendészeti osztályvezetó-
je értékelésében kéIdésünkre
elmondta, két kérdés fogott ki
leginkább a válaszadókon.

- A behajtani tilos tábla,
kerékpáros kiegészitéssel azt
jelzi, hogy ott behajthatnak a
kerékpárosok, ezt, valamint
a sebességre vonatkozó kér-
dést hibázták el a legtöbben.
Lakott területen kíVül feivédő
sisak nélkül a kerékpáros leg-
nagyobb sebessége nem 30,
hanem 4o km/h lt$et, fejvé-
dó sisakban pedig clérheti az
50 km/h-t, azonbirtr ez már
valóban száguldírsn l( szá-
mít - ieFyezte meg. A tesztet
kitöltők láthatósági rlrellényt,
kaIpántot, fénl,visszaverő
tonazsákot kaptak ajándék-
ba, és örömmel fogadták a
jótanácsokat is. Bírt

kerékpárosok mindenképp ü-
seljenek olyan ruházatot Vagy
kiegészítőt, ami iól láthatóvá
teszi óket. A gépjárművezetók
még jobban flgyeljenek oda
ana, hogy az izzók elhaszná-
lódnak, tehát évente többszór
is szúkséges ellenórizni eze-
ket. Ha egy izzó kiég, túlfe-
szültséget idéz elő, ós emiatt
a másik izzó is tönkíemehet,
ezért célszeíű a kettőt együtt
kicserólni. Ha a fényszórók
rosszul vannak beáilitva, ha
csak egyetlen fokkal is fel-
jebb hordanak a kelleténél, a
szembejövó gépjármű veze-
tőit hússzol jobban va}ítják.
Amennyiben csak egyetlen
fokkal is lejjebb hordanak, ak-
koí a vilá8ítás hatékonysága
huszadrészére csökken, ami
30 méteíes látáscsökkenést je-
,lmt .adott pTaktiküs tanácso-
kat is az ósztályvez et6, hozzá-

Kelet-kviz


