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Április elsején tartották az újévet 
egészen a középkor elejéig. ... Majd 
a Gergely naptár bevezetésekor 
megváltoztatták az újév időpontját. 
A nép persze sokáig kétszer 

ünnepelte az újévet, majd Április 1. lett a hamis, majd a 
bolondújév.  

 

 

 

A Bolondok Napja egy olyan ünnep, amelyet minden évben hivatalosan április elsején 
ünnepelnek meg. Előfordulhat persze néha, hogy egy nappal korábban vagy egy nappal később 
ülik meg, de mindez a Föld forgása miatt van.  
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A következő számban folytatjuk… 
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Sörkollektor fog készülni Szabadkán 
A sörkollektor egy olayn napkollektor, 
amely limenkákból áll össze és meleg 
levegőt állít elő. Sörös dobozokból 
csöveket kell készíteni, úgy hogy az aljukat 
és a tetejüket ki kell vágni és össze kell 
őket ragasztani. A sörkollektor tehát sörös 
doboz oszlopokból áll, ezek az oszlopok 
alul ás felül egy-egy 
gyűjtődobozban végződnek. 
Mesterséges üvegházhatást 
keltve az oszlopok egy 

keretben vannak elhelyezve, 
eléjük UV álló fényáteresztő 
borítás kerül, mely biztosítja 
hogy a meleg csapdába essen. 
Az oszlopok mögé pedig 
többrétegű szigetelés kerül. 
Riportot készítettünk az egyik 
szabadkai műszaki tanárral, 
Szőcs Leventével, aki egy ilye 
kollektort szeretne elkészíteni. 

-Hogyan kell ezeket a csöveket 
elkészíteni a limenkákból? 

-Mindegyik limenkás üvegnek le kell vágni a 
tetejét és az alját, összenyomni őket és 
szilikonnal összeragasztani őket. Ilyen 
csőből kell kb. tíz darab egymás mellett. Így 
áll össze a sörkollektor belseje. 

-Milyen eszközök kellenek a szerkezet 
elkészítéséhez? 

-Kell kb. 400 fél literes sörösdoboz, egy nagy 
üveg, ventilátor a működtetéshez… Hát, a 
limenkák elvágásához kell körfűrész, hőálló 
ragasztó a dobozok összeragasztásához, és 
még sokminden, de ez majd csak a készítés 
során derül ki… 

-Mennyi ideig fog eltartani, mire elkészül? 

-Hát biztosan nem egy-két perc, 
nagyon sok idő, mire elkészül… 

-Komplikált elkészíteni? 
Mennyire nehéz? 

-Ha van segítség akkor jó, ha 
nincs, akkor is meg lehet 
csinálni, nem olyan nehéz, csak 
nagyon sok idő és türelem kell 
hozzá… 

-És ha kész lesz, akkor hogyan 
fog működni? 

-A feketére festett 
limenkacsöveket még egy 

fekete üveggel le kell borítani. Azért fekete 
minden, mert ez a szín vonzza legjobban a 
napsugarakat. Szóval ezekbe a csövekbe egy 
ventilátor belefújja a hideg levegőt, a 
napsugarak felmelegítik a csöveket, ez által 
felmelegszik a levegő és a végén bekerül a 
meleg levegő a lakásba. 
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-Be lehet-e segíteni a gyűjtésbe, hogy 
mihamarabb meglegyen a négyszáz 
sörösdoboz? 

-Igen, a limenkákat a Majsai Úti Általános 

Iskola portájára lehet hozni, sőt még 
segédkezni is lehet a munkába, közösen 
elkészítjük, ha összegyűlt az elegendő sörös 
limenka. Ha elkészítjük, akkor mi leszünk a 
első sörkollektor tulajdonosok Szabadkán. 

Hogy mikor gyűlik össze a 400 limenka és 
mikor lehet elkezdeni segédkezni a 
munkába? Erről a Virradó Világ be fog 
számolni weboldalán! Kövessétek 
figyelemmel weboldalunkat, bármikor 
jelentkezhetünk ez ügyben! 
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Utazás a relytélyes szigetre (2012) 

A kalandorvér nem válik vízzé. Az ifjú Sean Anderson (Josh Hutcherson), 
aki a két évvel ezelőtt bátran indult nagybátyja megmentésére, 
vészjelzéseket kap vállalkozó kedvű nagyapjától (Michael Caine) egy 
titokzatos szigetről. Az egyetlen baj csak az, hogy a térkép szerint a 
jelzés az óceánnak azon pontjáról származik, ahol biztosan nincsenek 
szigetek. A fiú habozás nélkül útnak indul. Mostohaapja (Dwayne 
Johnson) képtelen lebeszélni őt az őrült vállalkozásról, így aztán - jobb 
ötlet híján - ő is Seannal tart. Belekeveredik a kalandba a világ 
legrozogább gépével rendelkező pilóta (Luis Guzmán) és szemrevaló 
lánya (Vanessa Hudgens) is. A sziget újabb és újabb váratlan 
helyzetekkel teszi próbára a csapat ügyességét és kitartását: ismeretlen 

életformák, meglepetésszerűen kitörő vulkánok várják őket, és még 
néhány egészen különös meglepetés. 

A filmet megtekinthetitek a www.online-filmek.hu weboldalon… 

Rio (2011) 

Rio de Janeiro csupa szín, csupa kaland, csupa lüktetés. Egyedül A zúr, az 
elkényeztetett házipapagáj gondolja úgy, hogy jobb a biztonság, a kaland 

felesleges, a repülés balesetveszélyes. Ám különös, és meghökkentően 
peches véletlenek sorozata úgy hozza, hogy kipottyan addig kényelmes 
életéből, és míg körülötte tombol a karnevál, ő kénytelen elfogadni azt, 

amit Rio adhat: izgalmat, kavarodást, sok új barátot, és előbb-utóbb a 
repülés örömét. 

A filmet megtekinthetitek a www.online-filmek.hu weboldalon… 
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Barbie: Tündértitok (2011) 

Amikor Kentet váratlanul tündérek tüntetik el, Barbie két 
stílustanácsadó barátnője rájön, hogy Kentnek nem egyszerűen nyoma 
veszett, hanem valójában tündérek vitték el egy varázslatos és titkos 
tündérvilágba. Barbie és vetélytársa, Raquelle tündér barátaikkal 
hihetetlen kalandos utazásra indulnak, hogy a nyomára bukkanjanak és 
visszahozzák Kentet. 

A filmet megtekinthetitek a www.online-filmek.hu weboldalon… 

 

Hogyan lopjunk felhőkarcolót? (2011) 

Ben Stiller és Eddie Murphy a főszereplői ennek az új akcióvígjátéknak, 
melyben néhány lúzer melós bosszút akar állni a Wall Street-i svindleren, 

aki átverte őket. Miután egy Central Park-i luxus lakóház alkalmazottai 
rájönnek, hogy a milliárdos tulajdonos ellopta a nyugdíjukat, kitervelik a 

tökéletes bosszút: visszalopják, amit elvettek tőlük. 

A filmet megtekinthetitek a www.online-filmek.hu weboldalon… 

 

John Carter (2012) 

A harcviselt egykori katonát, John Carter 
századost (Taylor Kitsch) érthetetlen okokból a Marsra szállítják, ahol 
ismeretséget köt helyi lakosokkal, Tars Tarkas-sal (Willem Dafoe), és az 
elbűvölő Dejah Thoris (Lynn Collins) hercegnővel. Akaratán kívül 
belekeveredik a bolygó bennszülöttjei közötti ősi konfliktusba és az 

összeomlás határmezsgyéjén egyensúlyozó világban John Carter újra 
felfedezi magában az emberséget, amikor rájön, hogy bolygó és 
népének sorsa egyedül az ő kezében nyugszik.                                              
A filmet megtekinthetitek a www.online-filmek.hu weboldalon… 
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A telefon 

Századokon át jelzőtüzek és villogó tükrök továbbították a 
„távolsági” üzeneteket. A francia Claude Chappe 1793-ban 
kiötlötte a telegráf (szó szerint „távolba írás”) szót az általa 
kifejlesztett üzenetgépre, amely tornyok tetejére erősítve 
mozgatható karjaival jelezte az üzenetben foglalt számokat és 
betűket. A következő negyven év során megszületett a 
sziklatávíró. A távíró, a telefon előhírnöke dróton továbbította 
a jeleket. Az első távírókat a vonatforgalom irányításában 

alkalmazták. Később pedig távíróhálózattal kötötték össze a nagyobb városokat. 

A telefont 1876-ban Alexander Graham Bell találta fel. Beszédtanárként siketekkel foglalkozott. 
Tapasztalatait használta fel találmányához, amely lehetővé tette a dróton keresztül való 
távbeszélgetést. 

Az első telefonkészüléken, pl. Bell 1876-77-es 
„doboztelefonján” még trombitaszerű mikrofontölcsér 
és hallgató díszelgett. 

1879-ben Thomas Edison fali telefonkészülékét 
ismerhette meg a világ. A telefonálónak, miközben 
hallgatta a másik felet, egyfolytában tekernie kellett a 
kart. 

Puskás Tivadar, Edison munkatársa pedig a telefonközpont feltalálója volt. Az első központok 
még kézikapcsolással működtek. A tucatnyi telefonos kisasszony valamelyike fölvette a hívó és a 
hívott fél kapcsolási számát, azután a két vonalat huzallal összekötötte. 
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1. Gyűjtsd ki a feltalálók nevét! Írd őket a találmányaik mellé!  

________________________________ -telefonközpont 

________________________________ -telegráf 

________________________________ -telefon 

________________________________ -fali telefonkészülék 

2. Írd le az előző feladat kifejezéseit feltalálásuk sorrendjében! Az évszámokat írd 
melléjük! 

________________________________ _______________ 

________________________________ _______________ 

________________________________ _______________ 

________________________________ _______________ 

3. Egészítsd ki a mondatokat a szöveg alapján! 

A telegráf az üzenetben foglalt ________________ és _______________ mozgatható 
karjaival jelezte. A ________________ dróton továbbította a _____________. 
__________________ telefonján trombitaszerű _______________ és _______________ 
díszelgett. A telefonközpontok működtetése __________________ történt. 

 

 

 

Feladatok: 

 

 

 

4. Húzd alá a szövegben a kérdésekre a választ! 

Mik továbbították régen az üzeneteket? 

Hol használták az első távírókat? 

Hogyan működtek a telefonközpontok? 
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A cigány horgászik a folyóparton, kifogja az 
aranyhalat. 
- Te, cigány! Dobj vissza, teljesítem egy 
kívánságod! 
A cigány visszadobja a halat, de gondolja, jól 
kitol vele! 
- Azt kivánom, hogy cseréljed fel nekem 
Európát Amerikával, Afrikát meg Ázsiával! 
- Te, cigány! Én ehhez túl kicsi vagyok! 
Kívánj valami könnyebbet! 
A cigány gondolkozik egy ideig, majd azt 
mondja: 
- Tudod mit! Itt mos a folyópártnál a 
féléségém. Menj oda hozzá, és változtássád 
át gyönyörűségesen szép 
királykisásszonnyá! 
A hal beleegyezik és elúszik, azonban pár 
perc után már jön is vissza: 
- Te, cigány! Mi volt azzal az Amerikával? 

----------------------------------------------------------
A kisgyerek kérdi az apját: 
- Apu, én hogyan jöttem a világra? 
Az apa belekezd: 
- Az úgy volt, hogy anyád és én egy chat 

szobában ismerkedtünk meg. Ezután 
találkoztunk egy internet kávézó 
mosdójában, ahol feltöltést 
kezdeményeztem anyád szerverére. Utána 
vettük észre, hogy anyád nem használt 
tűzfalat, így megtörtént a baj: kilenc hónap 
múlva letöltődött a vírus. Hát ez vagy te. 

----------------------------------------------------------
Megy egy nagyon gazdag ember a 

limuzinjával, amikor azt látja, hogy két férfi 
hasal az út mellett, és a füvet rágja. Szól a 
sofőrnek, megállnak. Megkérdezi az egyik 
fűevőt: 
- Emberek, maguk miért eszik a füvet? 
- Nagyon szegények vagyunk, nincs pénzünk 
normális ételre - válaszolja egyikük. 
- Na, jöjjenek, szálljanak be - invitálja a 
gazdag ember. 
- Uram, nekem van egy feleségem és két 
gyerekem is - szabadkozik egyikük. 
- Nem baj, hozza csak őket is nyugodtan. 
- Nekem is van feleségem, meg hat 
gyerekem - mondja a másik szegény ember. 
- Nem baj, ők is jöhetnek. 
Beülnek, elindulnak. Az egyik férfi 
hálálkodik: 
- Uram, maga nagyon jószívű. 
- Nem tesz semmit, a kertemben úgyis egy 
méteres a fű... 

----------------------------------------------------------
A férj összeveszik a feleségével, de úgy, 
hogy nem is beszélnek egymással. Mivel 
korán kell munkába mennie, ír egy cédulát 

az asszonynak a hűtőre: 
"Légyszíves, kelts fel reggel ötkor, hogy 
elérjem a buszomat." 
Másnap reggel kipihenten ébred a férj, és 
megdöbbenve veszi tudomásul, hogy már 
nyolc óra van. Éppen elkezdené szidni az 
asszonyt, amikor a hűtőre rakott papírra 
téved a tekintete: 
"Reggel öt van, kelj fel! - Marcsi. 
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Az öreg székelyhez egy újságíró látogat le 
falura, hogy riportot készítsen kisiskolások 
részére. 
- Kérem mondja el egy napját! 
- Hát édes fiam, reggel felkelek, megeszek 
egy fél oldal szalonnát. Megiszok rá 4-5 
pálinkát... 
- Na de bátyám, ezt így nem lehet, mondja 
inkább hogy könyvet olvas. 
- Jól van fiam. Tehát felkelek reggel, 
megeszek egy fél oldal szalonnát. Elolvasok 
4-5 könyvet, aztán addig dolgozok kinn a 
szántón, amíg olyannyira megnő a 
tudásszomjam, hogy 5-6 könyvet ismét el 
kell olvasnom. Bele is szédülök a sok 
olvasásba, ezért lefekszem, pihenek egyet. 
Mikor felébredek, megeszek egy jó nagy 
darab csülköt 1 vekni kenyérrel. Ebéd után 
elmegyek a könyvtárba. A Pista már 
rendszerint ott vár. Együtt elolvasunk vagy 
12-t, egészen addig, amíg a könyvtár bezár. 
Utána meg átmegyünk a Józsihoz, mert neki 
meg nyomdája van! 

----------------------------------------------------------
Két cápa panaszkodik egymásnak: 
- Képzeld, a múltkor lenyeltem egy szörföst. 
Olyan vacak napolajat használt, hogy 
napokig hasmenésem volt tőle! 
- Ne is mondd! Nemrég lenyeltem egy szőke 
nőt. Olyan üres volt a feje, hogy egy hétig 
nem tudtam lemerülni! 

----------------------------------------------------------
Egy fazon stoppol egy eléggé gyér forgalmú 
úton. Ráesteledik, az eső is szemerkélni 
kezd amikor meglát egy lassacskán felé 
közeledő fénycsóvát. A kocsi lassan mellé 
gurul és emberünk meg sem várva hogy az 

megálljon, kinyitja a jobb oldali ajtót és 
beugrik... 
... megdöbbenve látja, hogy a kocsiban nem 
ül senki, de az szépen egyenletesen halad 
tovább... első megdöbbenéséből felocsúdva 
- arra gondolva, hogy itt legalább nem ázik - 
elnyújtózik az ülésen, és ekkor veszi észre, 
hogy az úton egy kanyarhoz közelednek. 
Még mielőtt a kormányhoz tudna nyúlni, 
megjelenik egy kéz és a kocsit a helyes 
irányba kormányozza, majd eltűnik. 
Az emberünk köpni nyelni nem tud a 
megdöbbenéstől, főleg amikor a jelenet a 
következő kanyarnál megismétlődik, majd 
újra és újra, ahogy épp az útirány 
megkívánja. Végül elérkeznek egy 
benzinkúthoz ahol a kocsi begördül a 
parkolóba... 
A stoppos - aki ekkora már eléggé be van 
rezelve - félelmében meg sem várja, hogy a 
kocsi megálljon kipattan és berohan a 
töltőállomásra. Megpillantja a pult mögött 
álldogáló kutast és éppen belekezdene az 
elképesztő történet elmesélésébe amikor 
kinyílik az ajtó és belép két ázott férfi. Az 
egyik rápillantva odaszól a másiknak: 
- Te Béla! Itt az a csávó aki beugrott a 
kocsiba amikor toltuk... 

----------------------------------------------------------
Hirdetés egy kutyás újság egyik oldalán: 
"Kutya eladó. Nem válogatós, megeszik 
mindent. Szereti a gyerekeket." 

 

XD :D  XD :D  XD :D  XD :D  XD :D  

 



14 
 

 

:Váltságdíj 

   Gonder két hónapig töprengett a terven, míg összeállt a fejében. Most már biztos volt benne, hogy 
ügyes lesz, nem érheti baj. Százezer euróra volt szüksége ahhoz, hogy az élete sinre kerüljön, és hogy 
soha többé ne kelljen dolgoznia. Némi kockázat árán pillanatok alatt szert tehet erre a vagyonra. 

   A munkát utálta, pedig még harmincesztendős sem volt. És amikor néhányszor elment a milliomos 
Fullerék villája előtt, mindig megbökte valami a lelkét. "Ezeknek rengeteg pénzük van, nekem meg 
semmi! Meg sem éreznék, ha egyszer százezret kellene legombolniuk. Mondjuk éppen Gonder úrnak, 
vagyis nekem, de úgy, hogy ne tudják meg, ki is vagyok..." 

   Egyszer látta azt az aranyhajú kislányt is, mindössze négyéves lehetett, a kertben játszott. Edina Fuller, 
a nagy vagyon örököse... Vajon mennyit érhet az élete- a szüleinek? 

   Aztán kitalálta, hogy mit kell tennie. 

   Egy napon belopózott a kertbe. Nagy létszámú személyzet volt Fulleréknél, azt hitték, egy új kertész 
lehet. Ügyet sem vettek rá. 

   A kislány kint játszott az árnyas ősfák alatt, és amikor a bébiszitter egy percre beszaladt a villába, 
Gonder felkapta, vegyszerrel elkábította a gyereket, és máris rohant vele. Odakinn várta a lopott kocsi, 
azzal elrobogott. Mire a villában észrevették, mi történt, Gonder már a rejtekhelyen volt. 

   Nemrégen bérelte ezt a városszéli kis házat. Sokan éltek errefelé, de senkinek sem tűnt fel, amikor a 
kocsival beállt a garázsba. A kislányt bevitte az előszobába. 

   Amikor Edina magához tért, készen várta a fényképezőgép. A megszeppent gyerek azt tette, amit a 
morcos idegen parancsolt neki. Gonder lefényképezte, aztán altatót adott a kislánynak. Amikor Edina 
már aludt, borítékba tette a képet, megcímezte Fulleréknek. A hátára ráírta a váltságdíjat is: egymillió 
euró. 

   Fullerék másnap reggel kapták meg a borítékot. Nem aludtak az éjjel, rettenetesen gyötrődtek. Akkor 
már rendőrtisztek nyugtatták a kétségbeesett milliomost: "Megtaláljuk a lányát, uram. A tettes aligha 
profi, az ilyenek mindig követnek el hibákat." 

   Mint most is. Alig érkezett meg a fénykép, az egyik nyomozó kért egy nagyítót, aztán telefonálni 
kezdett. 

   Gondernak arra sem maradt ideje, hogy csodálkozzon. A kommandósok még délelőtt tíz másodperc 
alatt lerohanták a házat. Mire feleszmélt, arccak a lakás padlóján feküdt, és megbilincselték. A kislányt 
kivitték a házból. Gonder zavartan pislogott. Mi a fene volt ez? Honnan tudták...? 

   Az egyik nyomozó a fényképet mutatta neki: 

   -Ostoba voltál, öreg. Felnagyítottuk a fotót, és tudod, hogy mi derült ki? A háttérben a falon látni a 
villanyórát. Tudtad, hogy mindegyiknek van egy száma? Nincs két egyforma számú óra a városban. 
Meglepődtél, mi? Nos a börtönben épp elég időd lesz rá, hogy ezen gondolkozzál, öreg. 
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Az előző számban feltett kérdés: Neked melyik a kedvenc évszakod? 
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TAVASZ- 20% 

NYÁR- 

75% 

ŐSZ- 0% TÉL- 5% 

 

Hirdess te is a Virradó Világ újságban! Az első hónapban ingyen elhelyezheted képes 
hirdetésed az újságban. Készíts egy képet, azon szerepeljen a hirdetés szövege jól láthatóan, 

majd a képet küld el a virradovilag@gmail.com címre úgy, hogy a témába beleírod: 
„ujsagmarketing”. 

Az e-mail továbbá tartalmazza még a következő adatokat: 

1. A hirdető neve 

2. Elérhetőség- e-mail, telefon, … 

3. Postacím 

A fenti adatokat nem adjuk ki harmadik személy számára! 

Kérdéseket a fenti e-mail címre és a fórumba lehet írni, vagy hívják a 062/89-01-250-ás 
telefonszámot hétköznap 14:00-tól 19:00-ig. De a facebookon is el lehet érni minket! 
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Virradó Világ magyar nyelvű havilap 

Készült: 2012. április – Virradó Világ since 2011 

Weboldal: www.virradovilag.eoldal.hu 

E-mail: virradovilag@gmail.com 

Telefonszám: (+381) 062/89-01-250 –hétköznaponként 14 h-től 19 h-ig 

: facebook.com/virradovilag 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Főszerkesztő: Vojnity Tunity Dánijel 

Felelős szerkesztő: Vojnity Tunity Orsolya 

Szerkesztők: Vojnity Tunity Dánijel 

Források: Google képek, Góliát képregények, filmek-online.hu, Óperencia, 
ViccesViccek.hu, Családi KÖR 

Az újság online publikációjához hozzájárultak: Microsoft Office Word 2007, 
doPDF 7, Page Flip-Flap, eOldal.hu 

A címlapon: Sörkollektor 

Az újságban 2.543 szó szerepel. 

 

Új pályázatot hirdetünk! Várunk fogalmazásokat, meséket, verseket és más 
történeteket, de még Paint-ban rajzolt szerzeményeket is. Küld el e-mailban a 
virradovilag@gmail.com címre és a témába írd bele: „olvasokkore”. Vagy 
töltsd fel Facebook oldalunkra: facebook.com/virradovilag 

A legszebbek bekerülnek az újságba! Sok sikert!  


