Itt a tél, jönnek az ünnepek
Már megtapasztaltuk, hogy mit jelent a téli időjárás. A szépségek mellett nem szabad
megfeledkeznünk a veszélyekről sem!
Mind gyalogosan, mind gépjárművel közlekedve számítanunk kell a megváltozott látás és
útviszonyokra. Gépkocsival történő hosszabb utazás előtt, pedig készüljünk fel arra, hogy
elakadhatunk.
A zord téli időjárási körülmények között a biztonságos közlekedés feltételei a jó állapotú téli
gumik, az útra bőven elegendő mennyiségű üzemanyag, felkészülés az elakadásra, váratlan
hóesésre takaróval, meleg itallal, ruhával, esetleg élelemmel, és nagyon hasznos tud lenni a
lapát és a nem mindenütt kötelező hólánc. Felhívom a figyelmet az út és látási viszonyoknak
megfelelő sebesség megválasztására és a gépjárművek műszaki állapotára is.
A télre való felkészülés otthonainkban is fontos. Az idősek és gyermekek biztonságos
ellátását jelentő tartalékok képzése mellett ellenőriztessük a fűtésre használt – különösen a
gázzal működő – eszközök állapotát, a kémények tisztaságát, hogy a tragédiát elkerülhessük.
Legyen elegendő tüzelő anyag a háznál, ne alkohollal tartsuk melegen magunkat, mert az
bágyadtsághoz, csökkenő fizikai teljesítő képességhez, így könnyen kihűléshez vezethet.
Beszélnünk kell az ünnepekhez kötődő balesetveszélyes helyzetekről is.
Karácsony önfeledt napjaiban se feledkezzünk meg a minden évben előforduló
karácsonyfa tüzekről. Ne hagyjuk égve a gyertyákat hosszan, és különösen, ha
elmegyünk otthonról vagy, ha már kicsit száraz a fa.
A Szilveszterrel kapcsolatban, pedig az utóbbi időben nagy népszerűségnek örvendő
petárdázásról kell szólnunk. PETÁRDÁZNI TILOS! A lakosság által is elérhető, kis
tűzijátékokkal kapcsolatos szabályozásról és használatról elhangzó információkat,
tájékoztatásokat vegyük komolyan, mert a saját testi épségünkért, a mások, akár
gyermekeink sérülésével járó balesetekért csak magunkat okolhatjuk.
Az ünnepek, a szabadság alatt lazítunk, kikapcsolódunk, rokonokat, barátokat
látogatunk, és persze alkoholt fogyasztunk. Magyarországon alkohol fogyasztása után
a törvény tiltja a gépjárművezetést. Szervezzük úgy az autózást, hogy legyen valaki,
aki nem fogyaszt alkoholt, és tud és jogosult is vezetni!
Az ünnepek kapcsán, sajnos, szólnom kell olyan dolgokról is, amelyek nem férnek össze a
szeretet fogalmával. Az év végén több időt töltenek együtt a családtagok, a meglévő és
felgyülemlett feszültségek is gyakrabban robbanhatnak. Ezekben a családi konfliktusokban
mindig a gyerekek szenvedik el a legnagyobb sérelmeket. Még, ha nem is részesei fizikai
erőszaknak, a lelki bántalmazás, a szomorú hangulatú ünnep hatása alól nem tudják kivonni
magukat. A gyerekek védtelenek és kiszolgáltatottak!
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság állománya nevében kívánok Mindnyájuknak békés
karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt!
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