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Dukai Regina kicsit fél mellette az anyósülésen

Debreczeni Zita: A visszapillantót
nem sminkelésre használom!
Gyakran szidják a nõi sofõröket, stílusuk miatt, sõt sokan egyenesen azt gondolják: 
a gyengébbik nem képviselõi nem tudnak vezetni. A csinos modell, Debreczeni Zita 
azonban minden erejével azon van, hogy cáfolja az elõítéleteket.

– Megpecsételte a sorsomat a 
vezetés terén, hogy az elsõ bará-
tom raliversenyzõ volt, így gyak-
ran száguldoztam én is Szolnok 
határában – mesélte Zita. – Talán 
ebbõl adódik, hogy nem vagyok 
tipikus nõi vezetõ. Nem szeretem, 
ha beleszólnak, mit és hogyan csi-
nálok. Ha valaki megpróbálkozik 
vele, inkább félreállok, és átadom 
a volánt. Igyekszem lendületesen 
vezetni, nem totyogok, sosem 
fordult még elõ velem, hogy rám 

dudáltak volna. Amikor Dukai 
Reginával együtt megyünk vala-
hová, és én vezetek, õ egy kicsit 
fél mellettem. Sokat ingázom, 
ezért sok idõt töltök az autóm-
ban, ahol nagy káosz uralkodik: 
mindig tartok magamnál egy pár 
váltócipõt és újságot. Ha dugó-
ba kerülök, szívesen olvasok, így 
nem húzom fel magam, és nem 
telik hasztalanul a várakozás-
sal töltött idõ. Olyannyira nem 
vagyok tipikus nõ az utakon, 

hogy ha esetleg afférom adódik 
a férfi sofõrökkel, nem hagyom 
magam: visszavágok. Ja, és nem 
rúzsozom a számat a tükörben, 
de tökéletesen vezetek magas 
sarkúban.

Zita a lapunknak azt is elárul-
ta, családjukban van profi sofõr 
is. – Apukám autóvezetõ-oktató, 
anyukámat is õ kezdte tanítani, 
kevés sikerrel. A családi béke 
kedvéért anyukám inkább másik 
oktatót választott.

Debreczeni Zita elsõ barátja egy életre meghatározta a modell viszonyát az autókhoz és a sebességhez

Környezetbarát Trabant a német makettautó-gyártól

Újraéled a papírjaguár

A Trabant rajongói évek óta vár-
ják a kisautó újraéledését. Úgy 
tûnik, most végre elérkezett a 
nagy pillanat. A Herpa makett-
autó-gyártó cég már a keletnémet 
papírcsoda 50. születésnapjára 
szerette volna létrehozni az új 
Trabit, azonban ez a projekt idáig 
váratott magára. A német cég 
1990 óta gyártja Trabi modellje-
it, és a jogok megvásárlása után 
nekilátott az autó feltámasztásá-
nak. Az új elektronikus babakék 
Trabant nem okozott csalódást 
senkinek. A modell megtartotta 
a márka külsõ jellegzetességeit, 
modern formába öntve azokat, 
ráadásul még környezetbarát 
is. Az új, elsõkerék-meghajtású 
kocsi 64 lóerõs motort rejt, és 
lítium-ion akkumulátorral van 
felszerelve. A beépülõ modul 
hozzávetõleg 250 kilométer meg-
tételére képes, és 130 kilométer 
per óra a csúcssebessége. A gyár 
2012-re tervezi az új Trabant for-
galomba állítását.

2012-tõl kapható az új Trabant, amely küllemében megtartotta a márka jellegzetességeit 

Sztárok népszerûsítik Obama zöldautó-programját

Barrymore jogosítvány
nélkül ült a volán mögé
Az amerikai tévés személyiség, Jay Leno új autósmûsort indít, amelyben sztárok 
mérik össze tudásukat, vagy inkább gyorsaságukat, egy speciálisan erre a célra 
átalakított elektromos Ford Focus ST kormánya mögött. A Green Car Challenge, azaz 
a Zöld Autós Kihívás címû mûsor neves hollywoodi személyiségeket mozgósított.

A szabályok egyszerûek: a 
sztároknak minél gyorsabban 
kell végighaladniuk a verseny-
pályán, majd összehasonlítják 
a résztvevõk idõeredményeit. 
Az elsõ bátor jelentkezõ Drew 
Barrymore volt, aki jogosítvány 
nélkül ült be a volán mögé. 

A versenyen Tom Cruise is 
részt vesz, de annyira izgult, 
hogy adás elõtt szerette volna 
kipróbálni a járgányt. Ezt azon-
ban a verseny szervezõi nem 
engedték meg Cruise-nak, 
ahogy egyik résztvevõnek sem. 
Az amerikaiak egy része ferde 

szemmel tekint a kampány-
ra, sokan azt állítják, hogy a 
mûsorban szereplõ elektroni-
kus autókat kizárólag Obama 
elnök zöldkampánya miatt 
gyártják és népszerûsítik, de 
senki sem vásárolja az újszerû 
gépkocsikat.

Drew Barrymore is elindult Jay Leno új autósmûsorának gyorsasági versenyén

Az oldalt összeállította:
Udvardi Judit

Katy Perry nem alszik el az autóban
Katy Perry amerikai énekesnõ 
rajongóinak egy közösségi fóru-
mon elárulta: sosem alszik el az 
autóban. Ez igazán szerencsés, 
ha õ a sofõr, a fiatal lány azon-
ban az anyósülésen sem hunyja 
le a szemét. Az énekesnõ 13 éve-
sen autóbalesetet szenvedett, 
innen ered különleges fóbiája. 
Még a hosszú, fárasztó utakon 
sem mer elszenderedni, akkor 
sem, ha teljesen kimerült a kon-
cert után. Az énekesnõ egyéb-
ként egy Pink névre keresztelt 
Smartot birtokol, 14 colos feke-
te-rózsaszín felnikkel. Katy Perry 13 éves kora óta fél elszenderedni a kocsiban

Nagy baj van az egyik legnagyobb amerikai autógyártó cég háza 
táján. A nagyvállalat legújabb akciója: 60 napos visszafizetési 
garanciát vállal minden eladott gépkocsijára. A kampánnyal a cég 
vezetõi szeretnék visszahódítani elveszettnek hitt vásárlóikat. Az 
akció november végéig tart, ezalatt minden eladott Buick, GMAC, 
Chevrolet és Cadillac modelljére 60 napos teljes pénz-visszafizetési 
garanciát vállalnak. Az elégedetlen vásárlóknak nem kell meg-
indokolniuk döntésüket, ha nem tettek meg a jármûvekkel 6400 
kilométernél többet, a cég vállalja az autó visszavételét és a pénz 
visszafizetését. 

Ha nem tetszik a Cadillac,
visszafizetik az árát
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