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Svédországban nem lesz halálos közlekedési baleset 

A magyarok is követnék a példát
A svéd parlament 1997-ben hirdette meg a Vision Zero programot. Ennek célja, 
hogy 2020-ra nullára csökkenjen a halálos kimenetelû közlekedési balesetek 
száma Svédországban. Tárczy László, akinek a közlekedésbiztonság a hobbija, 
célul tûzte ki, hogy a Vision Zero program népszerûsítõje lesz Magyarországon.
– A balesetnek három össze
tevõje van: az ember, a jármû és 
az út. A program meghatározza 
azokat a feladatokat, amelye
ket ha betartunk, javíthatunk a 
baleseti statisztikákon – mond
ta el a Helyi Témának Tárczy 
László. – Svédországban csak 
olyan autót lehet forgalmazni, 
amely alkoholérzékelõvel van 
felszerelve, és nem indul, ha a 
sofõrnek alkoholszagú a lehe
lete. Szigorúbbak a jogosítvány
szerzés feltételei is, és a sebes
ségkorlátozások is. 

Fónagy János korábbi köz
lekedési miniszter lapunknak 
elmondta: egyetért Tárczy kez
deményezésével.

– Objektív és szubjektív 
elõfeltételei egyaránt vannak 
a közlekedésbiztonság javí
tásának – mondja a szakem
ber. – A   szekérforgalomra 
tervezett magyar mellékuta
kat úgy kell átépíteni, hogy 
nagyobb forgalomáteresztõ 
képességgel rendelkezzenek. 
A  nagyvárosoknak a forgalom

áteresztõ képessége korlátozott. 
A  zsúfoltság és a jármûvek nagy 
száma is felelõssé tehetõ a bal
esetekért. Ezekben a nagyváro
sokban a közösségi közlekedés 
fejlesztésével lehetne megolda
ni ezt a kérdést. A szubjektív 

oldal itt az emberek közleke
dési moráljának fejlesztése. 
A  társadalmi kilátástalanság, a 
napi stressz két területen jelenik 
meg: az emberek rossz egész
ségi állapotában és a minden
napi közlekedésben!� G.�B.

Svéd „önszonda” – csak színjózanul enged vezetni

A rajongó fogorvos gyûjteménye

Kiállították Bond tengeralattjáróját 
Egy angol fogorvosnak köszönhetõen a napokban James Bond-múzeum nyílt egy 
észak-angliai kisvárosban. A kiállításon számos filmes relikvia mellett természete-
sen megtekinthetõk a fõhõs csodajárgányai is. 

James Bondmúzeum nyílt az északangliai Kes
wickben, április elején. A  kiállítást Albert Brocooli, 
az elsõ Bondfilmek Oscardíjas producerének 100. 
születésnapjára hozta össze Peter Nelson helyi fogor
vos. Nelson húsz éve gyûjti a relikviákat, rajongása 
addig fajult, hogy a nyílt aukciók mellett a filmek 
stábtagjaitól is vásárolt tárgyakat. Így hozta össze a 
gyûjteményt, amelyben megtalálhatjuk például Az 
aranypisztolyos férfi címû filmben használt fegyvert, 
a híres Aston Martin DB5t, a Triuph Stagot, amit Sean 
Connery vezetett a Gyémántok az örökkévalóságnak 
címû moziban. Persze nem hiányozhat a tenger
alattjárónak is használható Lotus Esprit sem, és a két 
Toyota 2000GT roadster egyike, a Kém, aki szeretett 
engem címû filmbõl. Ezeken kívül megnézhetjük az 
orosz T55ös tankot és a Glastron motorcsónakot, 
melyek az Aranyszem és az Élni és halni hagyni 
kockáin tûntek fel. Peter Nelson elmesélte, hogy több 
száz ezer fontot költött már szenvedélyére, és több 
múzeumot is üzemeltet sztárok autóiból. 
� Kucharczyk�Ágnes

Pici maci a visszapillantón

Gaál Noémi
nem téved el
A Tv2 csinos idõjósa rácáfol arra az elõítéletre, 
hogy a nõk GPS nélkül eltévednek az autóval. 
Sõt, az idõjóst és párját pont a GPS navigálta 
félre egy hétvégi kiránduláson.
Gaál Noémi szinte mindenhova autóval jár, hiszen sûrû 
programja ezt megköveteli. S  bár neki is van GPSe, 
lapunknak elárulta, nélküle is jól eligazodik. – Csak 
azért van GPSem, mert egy tévémûsorban ajándékba 
kaptam, de soha nem volt problémám a navigációval. 
Sõt, ez a kütyü egyszer már félrenavigált, amikor a 
párommal jöttünk haza egy kirándulásról. Nem értet
tük, hogy miért akar folyton a Dunába vezetni, mire 
rájöttünk, hogy csak a visegrádi komphoz akart irányí
tani – meséli az idõjós, akinek az autóját egyetlen deko
ráció, egy pici, körülbelül egycentis, szürke maci díszíti. 
– Évek óta a visszapillantó tükör tetejérõl vigyázza az 
utamat – magyarázza Noémi, aki a japán autókra tette 
le a voksát. – Megbízhatónak és kényelmesnek tartom a 
japán modelleket!� K.�Á.

Kisebbek lesznek a közlekedési bírságok
Változnak a közlekedési bírságok kiszabásának szabályai május 2-tõl. Az eddigiekhez 
képest olcsóbban meg lehet úszni a gyorshajtást az új rendelkezések szerint. 
– A rendelet módosításával a 
sebességtúllépés százalékos meg
határozása helyett, a sávos besoro
lást vezettük be – mondja Faragó 
Ákos, az IRM fõosztályvezetõ
helyettese. – A módosítás célja 
nem az enyhítés vagy a szigorí
tás, hanem az arányosabb bír
ságkiszabás, valamint az, hogy 
a kisebb fokú szabályszegést 
elkövetõ gépjármûvezetõt kisebb 

összegû, a kiemelten súlyos sza
bályszegést elkövetõt pedig igen 
magas összegû bírsággal lehessen 
sújtani.  

A szakember tájékoztatása sze
rint a módosítással egyértelmûvé 
válik, hogy a bírság nagysága 
meghatározott sebességtúllépés 
esetén, és az alsó és a felsõ sebes
séghatárnál kiküszöbölték a jelen
legi aránytalanságokat.  

– Kizárólag igen magas sebesség
túllépésnél lesz lehetõség a legma
gasabb, 300 ezer forintos bírság 
kiszabására. A  módosítás május 
2án lép hatályba. Ha egy gyors
hajtóról május 1jén készül felvé
tel, vele szemben még a korábbi 
rendszer alapján kell kiszabni a 
bírságot, ha ez május 2án tör
ténik, akkor már az új rendszer 
alapján felel.� gb�

Amerika legismertebb arcai közül idén is jó néhá
nyan ott lesznek hét végén azon a kaliforniai autóver
senyen, ahol a sztárok igazi profikkal mérhetik össze 
vezetési képességeiket. A tízkörös utcai viadalon 
elindul Keanu Reeves és az Oscardíjas Adrian Brody 
is, hogy országvilág elõtt megmutassák, miként 
boldogulnak a valódi versenyre felkészített autókkal. 
A Mátrix sztárja az edzés után vidáman nyilatkozott: 
– Kaliforniában vagyunk, remek az idõ, és remek 
autókkal szabadon áthajthatunk a piros lámpán, 
emellett még jótékonykodunk is. Ez mindenki álma. 

Reeves nem túlzott, hiszen a celebverseny bevé
teleinek nagy része a helyi gyerekek megsegítését 
támogatja.� L.�A.

Keanu Reeves áthajt a piroson

A híres Lotus Esprit, víz alatt tengeralattjáróvá alakuló autó, a Kém, aki szeretett engem címû epizódból


