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Minden versenyre más családtag kíséri el a bajnokot

Talmácsi: A hétköznapokban
csak egy srác vagyok
Talmácsi Gábor világbajnok motorversenyzõ lapunknak elárulta: az utóbbi idõben 
kinyílt számára a világ, és még nagyon sok terve van a jövõre nézve. Elmondása sze-
rint õ a hétköznapokban is csak egy sima srác, akit rendkívül sok dolog foglalkoztat.
– Nehéz az élet, de ha sikerrel párosul, akkor 
minden sokkal könnyebben megy – vallja a 
világbajnok Talmácsi. Eddig mindent elértem, 
amit megálmodtam, de természetesen születtek 
újabb álmok, amelyeket szeretnék teljesíteni. 
Nyitott vagyok mostanában mindenre: szeretnék 
még tanulni, világot látni, több nyelvet beszél
ni, repülõgépet vezetni. Érdekel az egészséges 
táplálkozás, amit magamon is gyakorolok. Nem 
nagyon hiszek a vitaminokban és a táplálék
kiegészítõkben, inkább megpróbálom úgy össze
állítani az étrendemet, hogy mindenféle termé
szetes tápanyag legyen benne. Minden érdekel, 
mert a 2001–2002es években úgy mentem végig 
a világbajnokságon, hogy nem is láttam az orszá
gokból semmit. Versenypálya után hotel, hotel 
után versenypálya, ez volt a program, nem érde
kelt semmi. Most nyitottabb vagyok, szeretek 
kirándulni, körbenézni, vásárolni. Szeretem, ha 
jön velem a barátnõm, az édesapám, az édes
anyám, a testvérem. Sok verseny van egy évben, 
mindig más kísér el.� Györösi�Zsófia Talmácsi: Nem hiszek a táplálékkiegészítõkben!

Elõször és utoljára szerepelt szépségversenyen

Zsuzsa lett a legszebb motoros 
Másfél évtizedes hagyományra tekint vissza a jármûépítõk versenye, a Devils 
Motor Show, ám a napokban nemcsak a legszínvonalasabb épített jármûveket lehe-
tett megcsodálni egy rendezvényen, hanem a szebbnél szebb motoroslányokat is.

– Egy motoros magazin eddigi 
címlaplányainak szerveztünk 
szépségversenyt. A motorrajon
gók a szép hölgyeket is sze
retik: sokan tolongtak a szín
pad elõtt, hogy megnézhessék 
a versenyzõket – mondja Kis 
Hegedûs Réka, a szépségver
seny szakmai vezetõje és házi
asszonya. A gyõztes, Tánczos 
Zsuzsa, bár a szépségiparban 
modellként dolgozik, szépség

versenyen még soha nem sze
repelt. – Azt gondoltam, hogy 
a motorosok a kerekebb lányo
kat szeretik, ezért nem éreztem 
sok esélyt a gyõzelemre, hiszen 
vékony alkatú vagyok – mondta 
a legszebbnek választott moto
ros lány. – Az eredményhirde
téskor végképp nem számítot
tam semmire, sõt még kellemet
lenül is éreztem magam, mert 
középen álltam, és már szinte 

minden lány kapott valamilyen 
különdíjat, csak én nem. Végül 
annál nagyobb volt a megle
petés, amikor meghallottam 
a nevem. Jó élmény volt, már 
csak a gyönyörû motorok miatt 
is, de nem tervezem, hogy más 
szépségversenyen is indulok 
– mondta Zsuzsa, aki mellett 
két udvarhölgy is állt a dobo
gó második és harmadik fokán, 
Nagy Mónika és Horváth Enikõ.

Szépségek a fotók és a helyezés sorrendjében: Tánczos Zsuzsa, Nagy Mónika és Horváth Enikõ

Negyvenöt éve nem volt
ilyen biztonságos a közlekedés

Napjainkban biztonságosabb 
a közlekedés, mint negyvenöt 
évvel ezelõtt. Legalábbis ez derül 
ki az ORFK közleményébõl, 
amely szerint utoljára 1964
ben vesztették olyan kevesen 
életüket közlekedési baleset
ben, mint 2009ben. Ez azért is 
meglepõ, mert az akkori száz
ezres jármûszámhoz képest ma 
már több mint 3 és fél millió 
autó közlekedik az utakon.

Lapunk kérdésére az Orszá
gos Rendõrfõkapitányság 
sajtóosztályának munka
társa elmondta, az Európai 
Unió közlekedésbiztonsági 
célkitûzéseinek megfelelõen, 
2010re a személyi sérülések 
és a halálos áldozatok számát, 
közúti közlekedési balese
tekben, a 2001es adatokhoz 
képest 30 százalékkal, 2015re 
pedig 50 százalékkal kell csök
kenteni. Ezt a Magyar közle
kedéspolitika 2003–2015 címû 

programban fogalmazták meg. 
– A magyar rendõrség elsõ 
számú feladatának tekinti az 
EUs célkitûzések megvalósulá
sát – árulta el a szóvivõ. – Ennek 
érdekében minden törvényes 
eszközt megragadunk, hogy a 
gépkocsitulajdonosok betart
sák a jogszabályokat, ezenkí
vül igyekszünk az óvatosságra 
és a körültekintésre felhívni a 
sofõrök figyelmét. Az elmúlt 
idõszakban a közúti közleke
désbiztonságot érintõen több 
új rendelkezés is életbe lépett. 
Ilyen például a „zéró tole
rancia” meghirdetése az ittas 
jármûvezetõkkel szemben, és 
az objektív felelõsség beveze
tése. Ezenkívül nyilvánvalóan 
az autók biztonsága is válto
zott, a technikai újításoknak 
köszönhetõen. Biztonságosabb 
autókban egy esetleges baleset 
kevesebb arányban végzõdhet 
halálesettel!

A közúti közlekedésbiztonság sokat változott az elmúlt években

Kínai ellenfelet kap a Smart
A 4 nap múlva kezdõdõ Pekingi 
Autószalonon mutatja be a kínai 
JAC cég Concept névre keresztelt 
hibrid négykerekûjét, amely, bár 
a szakértõk szerint leginkább egy 
mosolygó Toyota iQra hasonlít, a 
Smart konkurenciája lenne. A két
üléses, kétajtós jármû technikai 
részleteirõl keveset árultak el a JAC
nál. Csak az április 25én kezdõdõ 
Pekingi Autószalonon tudhatjuk 
meg azt is, mikorra várható a Smart 
ellenfelének piacra dobása. 

A Grace Klinika jóképû orvosát, dr. Sepherdet 
alakító Patrick Dempsey odavan az autókért 
és a száguldásért. A sztár nem a közutakon 
gyorsul, hanem a versenypályán éli ki szenve
délyét. Patrick a 90es évek közepétõl kezdve 
az autósportok szerelmese. Egy Mazda RX8
assal rótta eddig a köröket a pályán. Idén a 
kaliforniai Long Beachen megrendezett jóté
konysági versenyen egy 2010es Mazda 3as 
volánja mögé ült be. A futamot a Dempsey 
nevével jegyzett gyermekrákalapítvány javá
ra rendezték meg. A sztár bevallása szerint 
sosem vezetett még elsõkerékmeghajtású 
gépkocsit, ami eléggé meg is lepte õt verseny 
közben. A jótékonysági futam elérte célját: a 
színész szülõvárosában, a Maine állambeli 
Lewistonban létrehozott rákközpont hálásan 
megköszönte a segítséget. Dempsey édes
anyjánál 1997ben petefészekrákot diagnosz
tizáltak, így fontos számára a hasonló sorsú 
emberek segítése.  Udvardi�Judit

Patrick Dempsey az autók megszállottja

A pop hercegnõjének becézett Britney Spears gyakran váltogatja autóit. 
Több százezer dolláros járgányait akár havonta is lecseréli, ha éppen nem 
töri totálkárosra. Tavaly év végén Britney egy ezüst MercedesBenz SLR
ben fotózkodott, és azzal dicsekedett, hogy a kocsi több mint négyszázezer 
dollárba, azaz majdnem 78 millió forintba került. Néhány hete a fotósok új 
autó vásárlása közben kapták lencsevégre Britneyt. Az énekesnõ egy fekete 
Maserati Calabasast vitt tesztvezetésre. Azonban nem õ, hanem testõre pró
bálta ki az autót. A számlát végül Spears állta, ami közel százezer dollárra, 
azaz 19 millió forintra rúgott.  U.�J.

Britney Spears sûrûn cseréli autóit

A legutóbbi KRESZmódosítá
sok alkalmával egy sor új sza
bályt hoztak a kerékpárosok
ra nézve. Ezek a módosítások 
minden korábbinál részlete
sebben taglalják a bicajosok 
közlekedésének feltételeit. Két 
keréken biztonságosabban köz
lekedhetnek ezentúl, de mi tör
ténik, ha mégis balesetet okoz
nak? A Közlekedési, Hírközlési 
és Energiaügyi Minisztérium 
(KHEM) munkatársát kérdez
tük arról, vajon megvalósítható
e, hogy a kerékpárokat rend
számmal lássák el.

– A közúti jármûvek rend
számmal történõ ellátásának 
kötelezõ feltételeit a közúti 
közlekedésrõl szóló 1988. évi I. 
törvényben lehet csak meghatá
rozni. E jogszabály 2008 végén 
pontosította a rendszámmal 
ellátandó jármûvek körét. A par
lamenti képviselõk ekkor nem 
kezdeményezték a kerékpárok 

rendszámosítását – tájékoztatta 
lapunkat a KHEM sajtóreferen
se, Arzt Gergely. A Központi 
Statisztikai Hivatal adatai sze
rint az évi összesen mintegy 
20 ezer közlekedési balesetbõl 
17001800at okoznak kerékpá
rosok. Ezek jelentõs részében 
maga a kerékpáros is megsérül, 
vagy jármûve válik közlekedés
re alkalmatlanná. Bár pontos 
adattal nem rendelkezünk, de a 
fentiek alapján a kerékpárosok 
legfeljebb néhány száz „cser
benhagyásos” esetben lehetnek 
érintettek. Ezek miatt nem indo
kolt rendszámosításra kötelezni 
az évente eladott közel 300 ezer 
kerékpárt, az összesen másfél
kétmillió jármûtulajdonost. Ez 
nem csupán számukra jelen
tene többletterhet, hanem a 
kiépítendõ adminisztráció, 
az ellenõrzési feladatok miatt 
minden adófizetõ számára. 
� Györösi�Zsófia

Miért nem kapnak rendszámot a kerékpárosok?

Másfél-kétmillió kétkerekû-tulajdonost érintene a rendszámosítás 
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