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Brózik Klári temperamentumos sofõr
A Jóban Rosszban címû sorozat medikája, Brózik Klára tud és szeret is vezetni. Fontos 
számára, hogy mindenhová pontosan odaérjen, ezért általában az autót választja a 
városban busz helyett. De nem okoz gondot neki egy hosszabb utazás sem.
– Mostanában megkoptak a 
színházi dolgaim, mert renge
teg mást csinálok: jártam a TV2 
Médiaakadémiájára, fõiskolára, 
közönségtalálkozókat, jótékony
sági esteket szervezek, és termé
szetesen ott van a sorozat is – 
árulta el lapunknak a színésznõ. 
– Sokszor fontos, hogy minél 
rövidebb idõ alatt odaérjek vala
hová, ilyenkor nem biztos, hogy 
a tömegközlekedés a legjobb 
választás. Szekszárdon tanultam 
meg vezetni, de Budapesten is 
tudok biztonságosan közleked
ni. Levezetek Tamásiba is, ahon
nan származom, de Bécsbe is 
simán kimegyek, nem okoz gon
dot. Temperamentumos sofõr 
vagyok, ám ha vészhelyzet adó
dik, higgadtan megoldom. Ha 
dugóban vagyok, nem húzom fel 
magam, fölösleges idegeskedni. 
Ilyenkor szöveget vagy dalokat 
tanulok. Stoposokat nem nagyon 
veszek fel, csak ismerõsöket, de 
volt már rá példa, hogy megsaj
náltam valakit a zuhogó esõben. 

� Györösi�Zsófia Brózik Klári: Bármikor levezetek Tamásiba, vagy Bécsbe, ha kell!

Sokan ma is a szlovák rendszám mögé bújnak
Trükközések a regisztrációs adó ellen
Szerkesztõségünk különös hir
detésre bukkant egy használt 
autókkal foglalkozó honla
pon. A feladó azt ígéri: szlo
vák rendszámú autónkat 
Magyarországon nem kell 
regisztráltatni, maradhat a 
rendszám, legálisan. 

– Én elintézem a szlováki
ai lakcímkártyát a kinti laká
somra, mert ez elég ahhoz, 
hogy maradhasson a rendszám 
– magyarázza a hirdetést feladó 
férfi. – Így nem kell több mint 
egymillió forintos adót fizetni az 
alig másfél millió értékû autóra. 
Havonta megyek a csekkekért, 
amit aztán átadok a tulajdonos
nak, vagy akár Magyarországról 
is fizethet, átutalással. Így hat
vanezres biztosítással megússza 
a vevõ – mondta az eladó, aki 
szerint teljesen járható ez az út, 
mert bár nem autókereskedõ, 
már adott így el kocsit, ami 
azóta is fut a magyar utakon. 
A szlovákiai lakcímkártya révén 
pedig a magyar hatóság nem 
köthet bele a rendszámba. 
A férfi elmesélte, ismerõsi köré
ben többen is így oldották meg 
a külföldi autóvásárlást. � BE

A hirdetésben szereplõ, szlovák rendszámú Peugeot

Ronaldo is magyar pohárból iszik
SzaúdArábia koronahercege, 
Elton John zenész, a rapper 
50 Cent és a labdarúgókirály, 
Cristiano Ronaldo is odavan a 
luxusautókért. Garázsukban 
kocsik tucatjai állnak, de van egy 
kedvenc, amelyet valamennyi 
sztárnál megtalálunk: a Rolls
Royce. Az álomkocsi berende
zése minden igényt kielégít, és 
amikor a csillagok elhelyezked
nek a kényelmes ülésen, kinyit
ják a bárszekrényt, majd pohár 
után nyúlnak, ajkai kristály

termékekbõl fogyaszthatják ita
lukat. – Egy jóindulatú, magyar 
származású úriember ajánlott 
minket az autógyárnak, akik 
megkerestek – mesélte Katzer 
Zoltán, a poharakat gyártó 
cég vezérigazgatója. – Bízunk 
benne, hogy hosszan tartó lesz 
az együttmûködésünk, jelenleg 
is folyamatosan kapjuk a megbí
zást a termék szállítására. Ajka 
lakossága és cégünk is örül, 
hogy a RollsRoyce beszállítói 
lehetünk!� Sz.�Gy.

George Clooney a Harley–Davidsonok nagy rajongója, 
imád motorjával hosszú túrákat tenni. Olaszországban 
gyakran feltûnik a sztár kétkerekû jármûvével. A színész 
gyakran indul itáliai birtokáról hosszabb túrákra. 
A tipikusan amerikai motorral Clooney Kaliforniában is 
gyakran furikázza barátait, és természetesen kedveseit. 
Tavaly azt is rebesgették, hogy súlyos motorbalesetet 
szenvedett kedvenc jármûvével, de kiderült: nem igaz. 
George ugyanis a szelíd motorosok közé tartozik, soha 
nem menne bele bizonytalan manõverekbe, amelyekkel 
mások vagy a saját testi épségét veszélyeztetné. 

George Clooney,
a szelíd motoros


