A Generali a Biztonságért Alapítvány
megtalálta a legbiztonságosabban
közlekedô autósok városát
A Generali a Biztonságért Alapítvány baleset-megelôzési céllal
sebességjelzô berendezéseket telepített országszerte 16 városban.
A sebességjelzôket elsôsorban iskolák és óvodák környékén,
továbbá a nagy forgalmú csomópontokban állították fel, hogy óvják
a gyalogosok és a gyermekek épségét, illetve ezzel figyelmeztessék
a jármûvezetôket az utazósebesség csökkentésére.
Az alapítvány 18 millió bemeneti adat feldolgozásával jutott el a nyertes város kiválasztásához. Az elemzés során megdöbbentô adatok
láttak napvilágot:
Az 50 km/h-s sebességhatárt az autósoknak csak 66,2
százaléka tartotta be.
37 ezer esetben 90-100 km-es sebességgel száguldottak el
a táblák mellett.
42 190 alkalommal 100 km/h-nál is gyorsabban hajtottak.
Fél év eredményei alapján az a város, ahol a jelzôberendezés mellett
elhaladók leginkább betartották az adott útszakaszra vonatkozó sebességkorlátozást, illetve ahol az Országos Balesetmegelôzési Bizottság adatai alapján a városban mért közúti baleseti statisztikai adatok
2008 hasonló idôszakához képest javuló tendenciát mutattak:

Sopron városa lett.
A város nem „csak” elnyerte a legbiztonságosabban közlekedô
autósok városának járó díjat, de emellett 500 000 forint támogatásban is részesül, amelyet baleset-megelôzési célú karbantartási, illetve
kármegelôzési munkák finanszírozásához használhat fel.
És hogy miért érdemes lassítanunk?
„A pár perc elôny és a sebességmámor nem mérhetô
emberi életekben. A baj pillanatok alatt megtörténhet, a következmények pedig életre szólóak lehetnek. Ezért a Generali a Biztonságért Alapítványnál
kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságos közlekedésre ösztönzô kezdeményezésekre, és nagyon örülünk, hogy egyre több önkormányzat, civil szervezet
és híresség csatlakozik e törekvéseinkhez” – mondta
el lapunknak Fónai Imre, a Generali a Biztonságért
Alapítvány kuratóriumának tagja.

„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt fél évben
az elemzések alapján a mi városunkban tartották be legtöbben az elôírt sebességhatárt. Hiszek abban, hogy
egy város fejlôdése és jóléte nemcsak számokban és
anyagiakban mérhetô. Nagyon fontos, hogy az itt élô
emberek biztonságban, otthon érezzék magukat lakóhelyükön, és ez ne csak a lakásukra, családjukra terjedjen
ki, hanem lakókörnyezetükre, illetve az egész városra is.
Úgy gondolom, ez a díj is bizonyítja, hogy a soproni lakosok
szeretik a városukat, szeretnek itt élni, és nagy gondot fordítanak környezetük és
embertársaik biztonságára.” – Abdai Géza, alpolgármester.
„5 percre lakunk az iskolától, és amikor a nagyobbik lányom betöltötte a 10. életévét, úgy gondoltam, elég
nagy már ahhoz, hogy egyedül menjen iskolába. Természetesen az elsô hetekben nagyon aggódtam,
mert az iskola elôtt eléggé forgalmas út van. Nagyon
örültem, amikor megtudtam, hogy a településünk
nyerte el a legbiztonságosabb város címet. Azt hiszem,
kicsit meg is könnyebbültem, hiszen ez azt mutatja,
hogy nálunk fokozottabban figyelnek az autósok a gyalogosokra.” – Horváth Anna, kétgyermekes családanya.

www.generali.hu/alapitvany

