1. Közvetítés
Előkészületek a Holdra való visszatéréshez
Hosszú próbák és halasztások után a NASA csütörtökön két holdszondát indított az űrbe,
amelyek a víz meglétét, az esetleges leszállás helyét fogják vizsgálni valamint az amerikaiak
Holdra való visszatérés előkészületéhez szükséges tudományos adatok tömkelegét fogják
összegyűjteni, először az Apollo 11 1969. évi történelmi holdra szállása és az utolsó 1972-es
látogatása után.
Már sok-sok éve, pontosabban 2004-től, amikor is George Bush amerikai elnök bejelentette,
hogy az amerikaiak vissza szeretnének térni a Holdra, a NASA űrhajósok Holdra való
visszatérésére készül, amelyek 2020-ban kellene megtörténnie. Ez a Mars és az egész
Naprendszer kutatómissziója előkészületeinek első szakasza lesz. Ezen missziók a
Constellation közös név alatt kerülnek előkészítésre, Barak Obama, amerikai elnök
támogatása mellett.
Az új amerikai Ares és Orion űrhajók startjának gyorsított előkészületeinek, többek között az
a célja, hogy választ kapjanak arra a kérdésre, hogy mennyi pénzzel fogja tudni támogatni a
Kongresszus a NASA űrprogramjait, főleg a Constellationt. A NASA-ban úgy tartják, hogy
az pénz és az igyekezet, amely ehhez szükséges, sokat segítene az Ares rakéta és az
Apollohoz hasonló Orion kapszula fejlesztésén. Ezeket a NASA a Constellation programja
keretében fejleszti. Az elvárások szerint a rendszer az „Űrkutatások víziói“ témájú űrkutatási
tervek keretében fog űrhajósokat szállítani a Holdra, amelyet még a volt amerikai elnök,
George Bush jelentett be 2004-ben.

2. Íráskészség

I.
Draga Ivana!
Zamisli, primili su me na sveučilište, na Filozofski fakultet na smjer Povijest umjetnosti i
Njemački jezik i književnost! Već sam odavno odlučila, još u trećem razredu srednje škole da
želim studirati njemački, tako da sam već pri kraju godine ispunila prijemni list i predala na
poštu. Vjerojatno se čudiš zašto sam izabrala povijest umjetnosti! Moram ti priznati da u
gimnaziji sam imala fantastičnu profesoricu iz tog predmeta. Zavoljela sam umjetnost i to
jedino njoj mogu zahvaliti.
Prijemni ispit nije baš bio lak, imao je dva dijela: pismeni i usmeni. Pismeni test je bio vrlo
ozbiljan, sastojao se od 20 stranica. Imala sam 3 sata da što bolje odgovorim na svakojaka
pitanja. Ni usmeni dio nije bio lakši: oko pola sata su me gnjavili sa raznim pitanjima. Kad
sam se vratila kući uopće nisam bila sigurna da sam uspješno položilla prijemni ispit. Nakon
više od mjesec dana dobila sam pismo u kojem su me obavijestili da sam primljena na
najbolje sveučilište u zemlji. Bila sam jako sretna. Cijelog sam ljeta prelistavala knjige o
baroknoj arhiteturi, klasicističkim remek djelima i naravno o modernijim slikarima. Tako već
jedva čekam početak studiranja!
Tvoja:
Ana

Vagy:

II.
Draga Ivana!
Davno sam čula već o tebi, ne javljaš mi se. Zašto? Nadam se da je sve u najvećem redu s
tobom i nezadugo ćemo zajedno šetati ulicama našeg omilenog grada.
Kako ti je zdravlje? Kad smo se zadnji put vidjele bila si prehlađena, kašljala si cijeli dan. Da
nisi se ponovno prehladila po ovakvom vremenu? Kako se osjećaš na novom radnom mjestu?
Tako si očekivala da možeš raditi u jednoj poznatoj banci! Jesi li sada zadovoljna? Kakvi su
kolege? Voliš li svoj posao? Je li ta banka takva kako si je zamišljala?
Sa mnom je sve okej. Na radnom mjestu ne bi moglo biti bolje. Zamisli, dobila sam povišicu
plaće! U tim vremenima mislim da je to velika stvar. Sa mojima je sve u redu, svatko je
zdrav, pak čak i djeca. Muž mi je trenutno u Irskoj, otputovao je s kolegama s radnog mjesta
na neko stručno putovanje.
Nadam se da ovog ljeta ćemo moći otputovati u Italiju, znaš da mi je to već odavno moj san.
Sa mužem smo napokon mogli usuglasiti termin godišnjeg odmora i tako planiramo provesti
dva tjedna na Siciliji. Vjerojatno bez djece, ona će ostati kod mojih roditelja.
Nadam se da ćemo se sresti što prije, no svakako mi piši!
Tvoja:
Ana

3. Olvasáskészség

1. Ki volt Davy Crokett?

(4 pont)

Davy Crocket - vadász, trapper, felderítő. az indián területeken körülkísérő
vezető, Alamo erőd védője, az amerikai Nyugat személyisége, akinek a
vállalkozásairól regények, képregények, filmek és televíziós sorozatok szólnak.
Ezen hős alakjának a képzetét, aki bivalybőr ruházatot hordott, hódprém
sapkájával, és hosszú csövű puskájával a kezében, az utóbbi évtizedekben
nagyjából John Wayne nagy alakjához kötik, aki az „Alamo“ című közkedvelt
filmben játszotta őt.
2. Hova nem járt Davy Crokett és miért?

(4 pont)

Tenessee nehezen átjárható erdeiben nőtt fel, soha nem járt semmiféle iskolában,
mivel abban az időben, a XVIII. század végén, az amerikai északnyugat és dél
felé induló nagy vándorlások idején a telepesek kis falvaiban nem voltak iskolák.
3. Mihez értett viszont Davy Crokett?

(5 pont)

A fiatalembereknek akkoriban sokkal fontosabb volt megtanulniuk csapdát
állítani, vadra vadászni, emberek és állatok nyomát követni, úttalan utakon
tájékozódni, tüzet rakni hóban és esőben, csillagos ég alatt éjszakázni, mint
olvasni és írni tudni.
4. Mit csinált fiatalkorában?

(4 pont)

Fiatalkorában már messze földön ismert trapper és vadász volt. Ismerte az
indiánok nyelvjárásait és a szokásaikat, sokszor volt közvetítő és tárgyaló a
telepesek és a bennszülöttek között.
5. Élete későbbi szakaszában mivel foglalkozott és az milyen utat nyitott meg neki?

(4 pont)

Amikor 27 éves volt, belépett Andrewa Jacksona tábornok seregébe, aki később
az USA elnöke lett. Az ő parancsnoksága alatt harcolt a Cree törzsbeli indiánok
ellen, akik a fiatal Egyesült Államok és Anglia közötti háborúban az angolok
szövetségesei voltak. Crokett főleg, mint felderítő emelkedett ki, és gyorsan
elérte az ezredesi rendfokozatot
A háborús dicsőség a politika felé nyitott utat neki. Jelöltette magát az amerikai
kongresszus tagjának, és meg is választották. A politikai tevékenységnek
szentelte magát, de mint politikus szokatlan viselkedésével és nyers humorával
hívta fel magára a figyelmet. Egyebek mellett egyszer egy előválasztási
rendezvényen krokodilon lovagolva jelent meg. Két mandátumon keresztül volt a
Kongresszus tagja, a második mandátumot nem fejezte be.
6. Végül merre indult útnak, és hova jutott?
Csalódottan délnek, Texas felé az irányt, amely akkoriban még Mexikóhoz
tartozott, de komoly függetlenségi mozgalom bontakozott ki benne. Amerikai
telepesek vezették ezt a mozgalmat, akik a szántóföldeken és legelőkön farmokat
létesítettek, amelyeken fekete rabszolgák dolgoztak. Az Egyesült Államokból
nagyszámú önkéntesek érkeztek Texasba, hogy csatlakozzanak a telepesek
harcához. Ezen önkéntesek egyike volt Davy Crokett is.

(4 pont)

