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– Bár gyorsulást már mértek, ami-
kor autóztam, de igazi versenyben 
most vettem részt elõször – vicce-
lődött Zita. – Amikor kimentem 
a pályára, úgy éreztem magam, 
mint amikor megszereztem a 
jogosítványt. Egyszer meg is pör-
dültem a pályán, csak a többiek 

profizmusának köszönhettem, 
hogy nem jöttek nekem – mesélte 
Zita, aki azt is bevallotta: igazán 
a motorokért rajong. Tizenhárom 
évesen lovasította meg elõször 
az édesapja Babettáját. Zita két 
bátyjának hatására kóstolt bele az 
autók iránti szenvedélybe. Sokat 

ül a volán mögött, ami pedig iga-
zán kiborítja, az a totyogó autóve-
zetés. – Nem vagyok tipikus nõi 
vezetõ, és a dugót sem nekem 
találták ki. Lendületesen közle-
kedem, és bosszant, ha mások 
miatt nem tudok haladni!
� Bodnár�Erika

Nyugat-Európa több fõvárosában és 
regionális központjában mûködik 
már olyan kerékpárflottából és 
gyûjtõállomásokból álló hálózat, 
amely a városon belüli közleke-
dést célzott megkönnyíteni, meg-
gyorsítani. 2011-tõl Budapesten 
is megkezdi mûködését egy 
hasonló rendszer. A Margit híd 
és a Petõfi híd között, Pesten a 
Nagykörút–Városliget–Újpesti 
rakpart területen, Budán pedig a 
Széna tér–Margit körút–Pázmány 
Péter sétány által határolt régi-
óban, összesen 12,75 négyzetki-
lométeren lesznek kölcsönözhetõ 
kerékpárok. A jelenlegi tervek sze-
rint 74 darab gyûjtõállomás épül 
ki a belvárosban, és ezer darab 
kerékpárt vehetnek igénybe az 
érdeklõdõk.

A kerékpáros közösségi közleke-
dési rendszer elnevezésére azon-

ban szerettek volna barátságosabb 
nevet találni, ezért az elmúlt hetek-
ben bárki elküldhette a saját ötletét 
a Parking Kft.-nek. – Az érdeklõdés 
minden elképzelést felülmúlt, 
három hét alatt majdnem 2 ezer 
levélíró 3 ezernél is több nevet 
javasolt. Összesen 3727 névjavas-
lat érkezett – tájékoztatta lapun-
kat Volly György, a Parking Kft. 
kommunikációs igazgatója. Till 
Attila vezetésével héttagú zsûri 
választotta ki a legjobbnak ítélt öt 
elnevezést. Az utolsó elõtti rostán 
a BÉRBI, bico, BuBi, Cimbike és 
Kerékbár elnevezések mentek át. 
A legszimpatikusabb kiválasztása 
a leendõ felhasználók, kerékpár-
barátok feladata. Szeptember 15-ig 
lehet szavazni a nevekre a Parking 
Kft. internetes oldalán. A legtöbb 
voksot begyûjtõ névre keresztelik 
el a fõvárosi biciklikölcsönzõt.

Augusztus utolsó hétvégéjén 
egy 15 éves fiú nyûgözte le az 
autósport rajongóit. A Pannónia 
Ringen megrendezett Közép-
Európa Zóna Trófea-futamon 
Nagy Norbi a kistúraautók 
abszolút értékelésében har-
madik helyen végzett, amely 
egyben a Magyar Gyorsasági 
Országos Bajnokság kistúra 
abszolút értékelésében máso-

dik, míg géposztályának elsõ 
helyét jelenti. Nagy Norbert 
6 évesen már hobbiszerûen 
gokartozott. – 8 évesen már 
kadett 80-as versenygokartban 
ültem, és elindultam az elsõ 
gokartversenyemen, ahonnan 
nem volt megállás. 2008-ban a 
Hungaroringen elindultam az 
elsõ túraautós versenyemen, 
ahol sikerült egybõl egy abszo-

lút negyedik, géposztály harma-
dik helyezés, s ezután döntöttük 
el, hogy indulni fogok a többi 
versenyen is – mondta Norbi, 
aki mára már beírta nevét a 
komoly versenyzõk közé. Norbi 
legközelebb a szeptemberi salz-
burgi futamon fog rajthoz állni, 
majd ezt követi októberben a 12 
órás Hungaroring megbízható-
sági verseny. szd

A szabályozás elõtti évben több 
mint kétezer baleset történt ittas 
vezetés miatt. Ezekben a balese-
tekben százötvennégyen haltak 
meg. Az új szabályok értelmében 
az, akit ittas vezetésen kapnak, 
azonnal elveszíti jogosítványát. 
Ezenkívül a bírság összegét is 
megemelte a hatóság. Célul 
tûzték ki, hogy erre az évre felére 
csökkentik az alkoholos befolyá-
soltságból adódó balesetek és az 
ebbõl adódó halálesetek számát 
az utakon. A statisztikák javu-
ló tendenciát mutatnak. A KSH 
oldalán közzétett adatokból 
világosan kiderül, volt haszna a 
szigorításnak. Évente átlagosan 
tizenkét százalékkal kevesebb 
baleset történik az elõzõ évihez 
képest. Az ittas vezetések száma 
egyötödével csökken évrõl évre, 

így már csak minden tizedik 
alkalommal okoz balesetet az 
alkohol. A tavaly bekövetkezett 
mintegy háromszázötven halálos 
kimenetelû közlekedési baleset-
ben harmincötben játszott sze-
repet az ital. – A zéró toleran-
cia bevezetésének, de leginkább 
az objektív felelõsség elvének 
köszönhetõen az elmúlt évben 
számos olyan eredmény született, 
melyre hosszú évek vagy évtize-
dek óta nem volt példa – tájékoz-
tatta lapunkat az ORFK közleke-
désrendészeti osztályának sajtó-
irodája. – 2010. júliusig a közúti 
közlekedési balesetek adatai alap-
ján 386 személy vesztette életét, 
amely 2001 azonos idõszakához 
képest csaknem felezõdést mutat. 
A balesetben életét vesztett sze-
mélyek száma 1968 óta nem volt 

ilyen alacsony. A leggyakoribb 
ok még mindig a gyorshajtás, 
közel harminc, elsõbbség meg 
nem adása huszonnégy, kanyaro-
dás szabályainak be nem tartása 
tizenhat százalékkal. Figyelemre 
méltó tény az is, hogy a köz-
igazgatási bírság során kiszabott 
összegek folyamatosan csök-
kennek, azaz egyre kevesebb 
a nagyobb összegek kiszabása. 
Ezek szerint csökkent a jelentõs 
sebességtúllépések száma is. 
2008. május 2-tõl a rendõrség 37 
milliárd forint összegû bírságot 
szabott ki, amelybõl befizetési 
határidõ és egyéb tényezõk miatt 
27 millárd forintot fizettek be. 
Ittas vezetés miatt a helyszínen 
az elmúlt idõszakban tizenhat-
ezer jogosítványt vett el a hatóság.
� Bodnár

Sokan emlékezhetnek arra, ami-
kor néhány éve Jessica Simpson 
színésznő a Hazárd megye lord-
jai címû filmhez készített kihívó 
videoklipjében Lee Generálist, 
vagyis a híres Dodge Chargert 
mossa. Mostanra sem Jessica 
autója, sem a színésznõ alakja 
nem hozná lázba egykori rajon-
góit. Jessica Simpson ugyan-
is tetemes hízásnak indult. Az 

énekesnõnek nemcsak a hasa 
és a feneke nõtt meg, hanem 
az autója is. Míg korábban egy 
apró Bentleyt, most egy fekete 
GMC Yukont vezet. Az autó 
5,13 méter hosszú, 2,14 méter 
széles és 1,96 méter magas. 
A monstrumot egy V8-as motor 
hajtja, így Jessica biztosan el 
tud vele száguldani a lesifotó-
sok elõl. 

Film készül a Forma–1 
legendájáról, Ayrton Senná-
ról. Az 1994-ben a San 
Marinó-i nagydíjon halálos 
balesetet szenvedett pilóta 
életérõl készülõ produkció 
idén õsszel kerül a mozik-
ba. A film várhatóan hatal-
mas költségvetésbõl készül. 
A Senna család és Bernie 
Ecclestone, az F1 ura is támo-
gatja az alkotást. A filmben 
archív felvételek, barátok, 
pályatársak, ismerõsök idé-
zik fel Senna életét, sike-
reit. Az európai bemutató 
dátumát még homály fedi, 
a munkálatok várhatóan a 
napokban fejezõdnek be. 
Eddig egyetlen elõzetes látott 
napvilágot, amit a japán piac-
ra szántak. 

Kamaszkorában édesapja kismotorjával száguldozott

Zita és a sebesség
Országos gyorsasági versenyt rendeztek a hétvégén. Kis és nagy túraautók mérték 
össze köbcentijeiket és gyorsaságukat a pályán, füstölgõ gumiszag és fékcsikor-
gás közepette. Az egész hétvégés programon Oldtimerek és Harley Davidsonok is 
bemutatóztak. A Helyi Témának a pályát szintén kipróbáló Debreczeni Zita mesélt 
a sebességhez fûzõdõ viszonyáról. 

Bevált a zéró tolerancia és az objektív felelõsség elve

37 milliárd forint a kirótt bírság
Csaknem két és fél éve, 2008 januárjában vezették be az úgynevezett zéró toleran-
ciát az utakon. A szigorításokra azért volt szükség, mert 2000 után folyamatosan 
nõttek az alkoholos befolyásoltsággal összefüggõ balesetek. Az új szabályozás az 
ORFK nyilatkozata szerint meghozta a várt eredményt.

Nagy Norbi sikere a Pannónia Ringen

Megvan az öt legjobb elnevezés

Simpsonnal hízik a verda

Senna a mozivásznon

Egész estés dokumentumfilm készül Ayrton Senna pályafutásáról

2010-ben csaknem felére csökkent a közúti balesetek száma a 2001-es bázisévhez képest

Debreczeni Zita: Amikor kimentem a pályára, úgy éreztem magam, mint aki most szerzett jogsit

Nagy Norbert októberben a Hungaroringen bizonyít


