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Mereven betartja a közlekedésrendészeti szabályokat

Palik László: A közút nem versenypálya!
Az autóversenyzés körül forog Palik László élete. A három gyermek, Júlia, Vilmos 
és Vince édesapja ennek ellenére a hétköznapokban egyáltalán nem száguldozik. 
Palik lapunknak legnagyobb szenvedélyérõl, az autósportról mesélt. 

– Negyvennyolc éves vagyok, 
és egyetlenegy dologgal foglal-
kozom reggeltõl estig, az autó-
sporttal – mondta el lapunknak 
Palik László. – Amikor közgaz-
dászként dolgozom, akkor a 
Hungaroringen tevékenykedem, 
ha a másik tanult szakmámmal, 
a televíziózással foglalkozom, 
akkor ma már szinte csak F1-et 
közvetítek. Ha sportolok, akkor 
autóversenyzem. Persze, amikor 
elkezdtem, sokan megszóltak, 

hogy „mit hisz ez magáról”, vagy 
„ez már ehhez is ért”? Õk nem 
tudhatták, hogy évek óta erre 
készülök, csak annyit érzékeltek, 
hogy a televízióban autóverse-
nyes képek alatt az én hangom 
szól – emlékezett vissza a televí-
ziós. Palik egyszer elnyerte az év 
autóversenyzõje díjat is, a pályán 
kívül azonban nem tapos rá a 
gázpedálra. – A városban és a köz-
utakon mereven betartom a köz-
lekedésrendészeti szabályokat. 

Nem azt mondom, hogy sosem 
léptem át a sebességkorlátozást, 
mert biztos véletlenül velem is 
elõfordult. Azonban a közút nem 
versenypálya! Nem szeretem, 
amikor valaki nagy teljesítményû 
autójával túl nagy tempóban köz-
lekedik. A civil kocsimnál nem 
a motor mérete számít. Három- 
gyerekes apaként, folyamatosan 
a családommal közlekedve, nem 
is lehet más fontos, csak a biz-
tonság.� Udvardi�Judit

Paris Hilton újra vezet
Az elmúlt év második legdrágább autója Paris Hiltoné. A botrányairól elhíresült 
Hilton szállodalánc örökösének legújabb játékszere egy kék Bentley.

Az autócsoda 43,5 millió forint-
ba kerül, és noha Paris kisasz-
szonynak volt rózsaszínben is, 
most inkább a kéket részesíti 
elõnyben. A modell, énekesnõ, 
színésznõ és író szakmát is 
kipróbáló milliomos csemeté-

nek azonban gondjai vannak 
a vezetéssel: 2006-ban elvették 
a jogosítványát ittas vezeté-
sért, majd 2007-ben többször 
is elkapták, amikor jogosítvány 
nélkül túl gyorsan hajtott. Paris 
Hilton új autóját csak Jay Leno 

komikus és mûsorvezetõ sugár-
hajtású, biodízellel üzemelõ, 
EcoJet nevezetû autócsodája 
elõzi meg a világ legdrágább 
autóinak listáján, a négykerekû 
áráról csak becsült adatok van-
nak.� Gy.�Zs.

Paris Hilton a rózsaszín Bentley után kékre váltott

Danica Patrick mégsem
versenyezhet a Forma–1-ben
2010-ben sem lesz nõi versenyzõ 
a Forma–1-ben. A Virgin F1 szi-
neiben jövõre Timo Glock és 
Lucas di Grassi indul a bajnok-
ságon, pedig Richard Branson, a 
névadó szponzor fõnöke szíve-
sen szerzõdtette volna Danica 
Patrickot, a fiatal amerikai 
versenyzõnõt. – Õ nemcsak jó és 
gyors, de csinos is. A Forma–1-
ben helyet kell szorítani egy nõi 
pilótának is – mondta a milliár-
dos. A csapat vezetõje, Alex Tai 
szerint jelenleg nincsen olyan 
versenyzõnõ, aki alkalmas 
lenne a feladatra, ugyanis ez 
fizikailag nagyon megerõltetõ. 
Branson ennek ellenére, ha 
tehetné, nõi pilótát ültetne a 
volán mögé. – Nõi sofõrt akar-
tam, azonban be kell érnem a 
jóképû férfi versenyzõkkel, akik 
kedveltek a nézõk körében. Sok 
idõt töltenek majd a szurkolók-
kal, és mi nem fogunk kerítést 
húzni köréjük.� (gy.�zs.) Danica Patrick 2010-ben sem lesz a Virgin F1 versenyzõje

A válság a hazai autópiacot is megviselte
Egész Európában érezhetõ volt 
a tavalyi évben a gazdasági vál-
ság: az autóvásárlások megcsap-
pantak, és jobbára csak a roncs-
autó-prémiumok segítségével 
tudták átvészelni a különbözõ 
országok autókereskedõi a visz-
szaesést. A magyarországi ada-
tok még kevésbé rózsásak. 

Az Európai Autógyártók 
Szövetségének statisztikái sze-
rint a hazai autóeladások az 
év januártól novemberig tartó 
idõszakában 50,7 százalékkal 

estek vissza a 2008-as esztendõ 
hasonló idõszakához képest. A 
szervezet adatai szerint ebben 
az idõszakban 73 293 darab új 
autót helyeztek forgalomba, 
szemben a 2008-as év 148 590 
darabos adataival. A novemberi 
összehasonlító adatok még ennél 
is rosszabbak, hiszen tavaly 60,1 
százalékkal kevesebb kocsit 
értékesítettek ebben a hónap-
ban, mint az egy esztendõvel 
korábbi idõszakban. Az éves 
eladási adatokat összehasonlít-

va, a nyugat-európai országok 
között 62,3 százalékos csök-
kenéssel egyedül Írországban 
volt rosszabb a helyzet, míg 
a második legnagyobb vissza-
esés az újautó-eladásokban 
Finnországban volt, 36,1 szá-
zalékos mínusszal. Nyugaton 
azért néhány államban növe-
kedés is tapasztalható volt: 
Ausztriában, Franciaországban, 
Németországban lendült meg az 
autópiac, köszönhetõen az álla-
mi beavatkozásnak. � G.�B.�

Amilyen az autó, olyan a gazdája
Azt mondják, hogy a nõi vezetõktõl és a „kalapos sofõröktõl” is óvakodnunk kell, ha 
biztonságosan akarunk közlekedni. De vajon mit mond el rólunk autónk színe?
– A kifelé forduló emberek nagy 
valószínûséggel élénk színû 
autót választanának, a befe-
lé fordulók pedig a semleges 
színeket részesítik elõnyben 
– magyarázta Vass Zoltán pszi-
chológus. – A jármû színének 
kiválasztása és a személyiség 
összefügg, de ezenkívül még 
számos tényezõ befolyásolhat-
ja, hogy milyen autót válasz-
tunk. 

A felmérések szerint a 
magyar vásárlók körében a 
legkelendõbb autószín a feke-
te és az ezüstszürke. A fekete 
szín komolyságot és stabilitást 
sugároz, míg a világos színû 
autók közlekedési szempontból 
biztonságosabbak, mert feltûnõ 
színük miatt jobban érzékel-
jük a távolságukat. Nem utolsó- 
sorban pedig sokkal könnyebb 
túladni az átlagos színû autó-
kon, mint a kirívó színûeken. 
A jármû színének kiválasztá-

sakor szerepet játszik a vevõ 
személyisége, a kiválasztott 
szín pedig utalhat a tulajdonos 
vezetési stílusára is. A fehér 
autót választó emberekrõl azt 
mondják: mindig betartják a 
közlekedési szabályokat, míg 
a fekete autót vezetõkre pont 

az ellenkezõje jellemzõ. A kék 
kocsit vezetõ sofõrök általában 
körültekintõek és megbízható-
ak. Akik pedig piros jármûvet 
választanak, azokban erõsen él 
a versenyszellem, vezetési stílu-
suk is agresszívebb. 

� Györösi

A magyar vásárlók legtöbbje fekete autót választ

Mr. Bean nem kíméli az autókat
Rowan Atkinson, vagy ahogy legtöbben ismerik, Mr. Bean nem tud vigyázni autói-
ra, gyakran totálkárosra töri õket. Így sikerült felkerülnie a legdrágább kocsikat 
összetörõk listájára is.

A brit színész magáénak tudhat-
ja minden idõk hatodik legdrá-
gább autójának összetörését. A 
szóban forgó kocsi egy McLaren 
F1-es volt. A jármû igazi ritkaság, 
mindössze 107 darabot gyártottak 

belõle, és képes elérni a 390 km/h 
sebességet is. Az autó értéke 1,25 
millió dollár, azaz 238 millió 
forint volt. A komikus már több 
autót is összetört az utóbbi évek-
ben. Többek közt egy közel 30 

millió forintos Aston Martint, egy 
194 millió forintot érõ Mercedest 
és egy csúcskategóriás Audit is, 
amivel otthonát elhagyva egy sze-
métszállító teherautónak ütkö-
zött.� Györösi�Zsófia

Mr. Bean biztonságosabban vezet a kamerák elõtt, mint a való életben
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Palik László: Reggeltõl estig csak az autósporttal foglalkozom


