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Szerednyei Bélát nem szívesen szállították a rivális taxitársaságok

De Niro és Bodrogi kormánya

Sandra Bullock és Keanu Reeves 
a Féktelenül címû filmben egy 
busszal száguldott Los Angelesen 
keresztül. A legendás Robert De 
Niro is volán mögé pattant, a Bronxi 
mesében, vagy a Taxisofõrben. 
Magyar buszsofõrünk is akadt: 
az Üvegtigrisben, Lali apukája 
a bolondos buszsofõr. Bodrogi 
Gyula lapunknak elmondta, ez a 
szerep nagyon kedves számára, 
bár a valóságban buszt vezetni 
azért nem olyan egyszerû.

– Nem ez volt az elsõ mun-
kám, ahol vezetnem kel-
lett. Játszottam már taxi- és 
teherautósofõrt is. Az utóbbi 
elõtt kaptam meg a jogosít-
ványomat, még rendes autó-
val sem volt gyakorlatom, de 
azért egybõl bedobtak a mély 
vízbe – nosztalgiázott Bodrogi. 
– Ha filmes sofõrökre gondolok, 
nekem az abszolút kedvencem, 
Yves Montand, A félelem bére 
címû filmbõl.

Emlékezetes taxisokért sem 
kell a szomszédba mennünk. 
A Taxi címû filmben Samy 
Naceri Marseille utcáin borzol-
ta a kedélyeket, magyar tár-
sai azonban nála sokkal szo-
lidabbak. A Szomszédok Taki 
bácsijára, Zenthe Ferencre az 
egész ország szeretettel emlék-
szik. Szerednyei Béla pedig a 
Linda címû sorozatban ült a 
volán mögé, és a mai napig 
viseli a tiszteletbeli taxis 
címet. – Sok vicces eset történt 
velem akkoriban a szerepnek 
köszönhetõen.

Az a társaság, melyhez a 
sorozat szerint én is tartoztam, 
több esetben nem kérte el tõlem 
a tarifát, a rivális cégek autói 
pedig nem akartak engem szál-

lítani, mivel Emõdi Tamással, 
a karakteremmel azonosítottak 
– mesélte nevetve a színész. 
– Maga a forgatás nagyon nehéz 
volt, mivel rettenetesen pon-
tosan kellett dolgozni, hogy 
oda érjek a képben, ahová kel-
lett. Ma már trélerrel készítik 
az ilyen jeleneteket, azonban 
nekünk akkor erre még nem 
volt lehetõségünk. Mi autóra 
szerelt kamerákkal dolgoztunk, 
a világosító és az operatõr pedig 
a hátsó ülésen feküdt. A soro-
zat alatt sikerült beautóznom az 
egész várost.

Szerednyei lapunknak azt 
is elárulta, hogy az õ kedvenc 
filmes sofõrje szintén taxis: 
Cserhalmi György, a Dögkeselyû 
címû filmben.� Udvardi

Mi kell ahhoz, hogy egy film sikeres legyen? Egy szép 
nõ, egy gyerek, egy kutya – vagy autók és száguldás? 
Úgy tûnik, ez utóbbi könnyen sikerre vihet egy produk-
ciót. Számos filmben a sofõröké a fõszerep, legyen szó 
tömegközlekedési eszközökrõl vagy akár taxikról.

Robert De Niro, a Taxisofõr címû filmben, Bodrogi Gyula, az Üvegtigrisben ült – szerepe szerint – a volán mögé

Transformers 2, avagy a Bukottak bosszúja

Az autobotok újra
megmentik a Földet
Hatalmasat durrant két 
évvel ezelõtt az autóõrültek 
és mozirajongók körében 
a Transformers címû film, 
amelyben a robotokká átala-
kuló autók sztorija elevenedett 
meg a vásznon. Nemsokára 
jön a folytatás, és az autobo-
tok ismét megmentik a Földet 
a gonosztól.

Az elsõ rész hõsei váloga-
tott autóbrigádot alkottak, és 
ha sikerül elvonatkoztatnunk 
a fantázia világától, észreve-
hetünk néhány érdekes tényt 
is: a General Motors óriásit 
kaszált azon, hogy járgá-
nyait a film népszerûsítette. 
Az Ûrdongóként elhíresült 
Camaro húszezer példánya 
kelt el az elsõ rész óta, így 
a válság idején a GM-nek jól 
jöhet egy újabb hírverés. A 
Bukottak bosszújában, mely 
várhatóan nyáron kerül a 
hazai mozikba, a Chevrolet 
két vadonatúj modellje, a 
Volt és a Beat változik majd 
robottá, és veszi fel a küzdel-
met a gonosz ellen.

Azonban nem csak a 
Chevrolet örül az üzletnek, a 
dolog kölcsönös, hiszen rossz 
nyelvek szerint Michael Bay 
rendezõ szinte könyörgött a 
GM-járgányokért. � U.�J.

Csocsóautó 
amerikai focipályával

Néhány jó barát összedugta a fejét, hogy valami különleges, egyedi 
dolgot hozzanak létre. Így született meg a csocsóautó. Az alapot egy 
Daihatsu Charade adta, amely egy komplett karosszéria-átalakulá-
son eset át. Az egyedi megjelenést szolgálja a különleges airbrush, 
hifi rendszer, és természetesen a lényeg: az átalakított csocsópálya, 
amelyet egy amerikai focipályáról mintáztak.� Leitner�Attila

A Szonda Ipsos felmérése arra 
világít rá, hogyan látják a budapes-
tiek városuk parkolási helyzetét? 
Kiderült: a fõvárosiak négyötö-
de, azaz 82 százaléka támogatná 
minél több P+R parkoló megépí-
tését. A közvélemény-kutató cég 
reprezentatív eredményei alapján 
a lakosság úgy gondolja, ezzel 
lehetne az autósokat a közös-
ségi közlekedés használatára 
sarkallni. A kutatást mintegy 10 
ezer fõvárosi körében végezték, 
akiknek több mint kétharmada 

vélekedik aszerint, hogy rendkí-
vül fontos lenne mélygarázsok és 
parkolóházak kiépítése a város 
központjában. Emellett minden 
második lakos támogatná az egy-
séges parkolási díj bevezetését. 
A felmérés egyértelmûen rámutat 
arra, hogy a helyi autósok legna-
gyobb problémája az, hogy kevés 
a parkolóhelyek száma, és ezek 
egyáltalán nem biztonságosak. A 
problémák fõként az V., a VI. és 
a VII. kerületben csúcsosodnak.
� Udvardi�Judit

Kevés a parkoló a fõvárosban

A Zsiguli reneszánsza

Az oroszok még bíznak az egy-
koron oly fényesen tündöklõ 
Zsiguli reneszánszában. Lehet, 
hogy nem is tévednek nagyot, 
hiszen a Ladának még napja-
inkban is sok hódolója akad. 
Hazánkban több klub alakult a 
márka köré. Turcsik Tamás, a 
Lada Klub Hungary egyik ala-
pítója lapunkat megerõsítette 
abban, hogy a jó öreg Ladának 
még mindig rengeteg a 
rajongója. – A klub eredeti-
leg baráti társaságnak indult 
nyolc éve. Az idõ múlásával 

azonban országos csoporttá 
nõtte ki magát, ma 300-400 
regisztrált taggal rendelkezik. 
Folyamatosan szervezünk 
rendezvényeket, találkozó-
kat. Hagyománnyá vált, hogy 
augusztus végén, egy gárdonyi 
kempingen összegyûlnek az 
ország Lada-rajongói. Tavaly 
600 vendégünk volt. Az embe-
rek ma már általában hobbi-
ból tartják a Ladákat. Van, aki 
tuningolja, mások eredeti álla-
potukban szeretnék megtar-
tani õket, de sok versenyautó 

is van közöttük. A közutakon 
kevesen járnak ezzel, részben 
óriási fogyasztásuk miatt.

Arról, hogy vajon Magyar-
ország útjait ismét ellepik-e 
újra a Ladák, Turcsik reálisan 
vélekedik. – Az új gyártmányok 
közül egyelõre csak a Lada 
Niva felel meg a magyarországi 
szabványoknak. Az embe-
rek szívesen vennének kocka 
Ladát, de nem a mostani 1,5-2 
millió forintos áron, mert saj-
nos a minõség nem arányos az 
árral. � Udvardi�J.

Moszkvában tavaly, az Autóshow 2008-on mutatták be az új Ladát

A jó öreg Zsiguli, avagy a kocka Lada utódja Oroszországban még ma is kapható. 
Az autó gyártója, az AvtoVAZ, a kiszivárgott információk szerint most új „népautó” 
gyártásán töri a fejét. Pontos információk még nem láttak napvilágot, azonban úgy 
tûnik, a jármû a Lada Kalina kisautó alapjaira épül majd, ára pedig 180 ezer rubel, 
vagyis nagyjából egymillió forint lesz.


