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A szerb zenész kollégái koncertjén is autogramot oszt

Boban Markovic: Imádom
a gulyást és Rúzsa Magdit!
Boban Markovic szinte már hazajár Magyarországra. A szerb zenész imádja a 
magyar közönséget, bár mint mondja, fárasztó ennyire energikus népnek játszani.

– Miért szeretik ennyire a magya-
rok a szerb zenét?

– Úgy tûnik, hogy szeretik a 
mi bolondos ritmusunkat. Az 
biztos, hogy nem azért jön
nek el a koncertjeinkre, mert 
szép vagyok, csak a hangzás 
lehet a magyarázat. Ez a fajta 
zene energiákat generál, tánc
ra kényszerít mindenkit. És a 
magyarok is szeretik, ha forr 
a vérük, valószínûleg ezért 
találtunk egymásra. Nemcsak 
a magyarok szeretnek minket, 
hanem mi is õket. Egyszerûen 
tény, hogy az itteni közönség 
a legjobb a világon. Olyan lel
kesek, hogy már én is telje
sen felpörgök a koncert elején, 

és eszembe se jut, hogy be is 
kell tudnom fejezni. Amióta, 
közel kilenc éve elkezdtünk 
Magyarországon játszani, bár
hol játszottunk, nagyon jó 
volt a fogadtatás. Gyakran azt 
érzem, hogy itt jobban elfogad
tak, mint otthon, Szerbiában.

– A közönségen kívül mit sze-
ret még nálunk?

– A gulyáslevest, ha pedig 
átutazunk Szegeden, akkor 
mindig bemegyek a csárdába, 
halászlevet enni. Nagyon sok 
érdekes van ebben az ország
ban.

– Koncertekre szórakozáskép-
pen el tud menni?

– Magánemberként sajnos 

nem tudok, de ha fesztiválon 
játszunk, és van egy kis idõnk, 
akkor elmegyek más koncertjei
re is. De persze ott is felismer
nek, és aláírásosztással megy 
el az idõ. Nem tudjuk, és nem 
is akarjuk kihúzni magunkat e 
népszerûség alól.

– Kik állnak a legközelebb a 
szívéhez?

– Nagyon szeretem a Vujicsics 
együttest, velük már dolgoztunk 
is együtt. Õk is balkáni folkból 
eredõ zenét játszanak. A folk 
kapcsolatok összekötnek még 
Palya Beával, Lajkó Félixszel, és 
mostanában szerencsére Rúzsa 
Magdival is tudunk muzsikálni.
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Boban Markovic: A zeném energiákat generál és táncra kényszerít mindenkit!

Kerekes székben kosarazott az ifjú mentalista

Lui hadat üzen David Copperfieldnek
Lui, az Uri Geller nevével fémjelzett show-mûsor egyik mentalistája a karácsonyi 
idõszakban sem tudott sokat pihenni. Ezt azonban nem sajnálja, sõt, mint mondta, 
most jön számára még csak az igazi próbatétel.

– Az elmúlt idõben nem sok 
szabadidõm volt, hiszen a kará
csonyt leszámítva végig dolgoz
tam – mondta Lui. – Pihenni 
januárban sem tudok, hiszen 
most kezdünk el dolgozni azon 
a másfél órás showmûsoron, 
amellyel március környékén 
fogok majd elõrukkolni. Sokat 
nem szeretnék róla elárulni, elég 
legyen csak annyi, hogy színvo
nalban felveszi majd a versenyt 
David Copperfield showjaival.

A sok munka mellett azon
ban a fiatal mentalista tudott 
idõt szakítani jótékonysági fel
lépésekre is. 

– Részt vettem egy kerekes 
székes sporteseményen, ahol 
a fogyatékkal élõk sportolási 
lehetõségére hívtuk fel a figyel
met. Örültem, hogy rajtam 
kívül mások is eljöttek erre a 
programra, hiszen a médiaválo
gatott tagjaként kerekes székes 

kosárlabdamérkõzésen vehet
tem részt, méghozzá úgy, hogy 
mindegyik csapata beszállt a 
kerekes székes kosárlabdaválo
gatott egy játékosa. Hihetetlen 
volt látni, õk milyen szinten 

játsszák ezt az egyáltalán nem 
könnyû játékot, és megtapasz
taltam azt is, hogy a fogyatékkal 
élõ emberek is tudnak boldogan 
élni, és élvezni az élet minden 
pillanatát.� F.�Gy.�
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Anne Hathaway átértékelte életét
Kalandos éven van túl Anne 
Hathaway. A neveletlen 
hercegnõ és az Ördög Pradát 
visel sztárjának kijutott a 
balszerencsébõl a tavalyi 
évben. Egy csúnya szakítás arra 
késztette a szép színésznõt, 
hogy teljesen átértékelje életét. 
Az amerikai híresség tavaly 
szakított barátjával, Raffaello 
Follierivel, akit pénzmosás
sal és csalással vádoltak. Ez 
nagyon megviselte Annet, és 
ennek hatására komolyan átér
tékelte eddigi életét. Hathaway 
szerint az, hogy újragondol
ta dolgait, nemcsak színészi 
képességein is javított, hanem 
magánéletén is. A sztár azt 
nyilatkozta, az elõzõ évben 
ráébredt, hogy milyen sokan 
szeretik és támogatják. 

Egy szál nyakkendõben pózolt egy amerikai magazin címlapján 
Jennifer Aniston. A 40 éves sztár bombaformában van. A rossz 
nyelvek szerint a Jóbarátok Rachelje egykori férje, Brad Pitt orra alá 
akart borsot törni a pikáns fotóval, ezzel is jelezve, nem csinált jó 
üzletet, amikor a szõke szépséget Angelina Jolie-ra cserélte.

Jennifer Aniston
nyakkendõben

Az angol királyi család két fia
tal hercege: Harry és William 
egyaránt az Egyesült Királyság 
hadseregét erõsíti. Az uralkodói 
sarjak az egyik legnehezebb kép
zést kapják, amivel bevehetik a 
világ légtereit. A 24 éves Harry 
túl van a kötelezõ értékelésen, és 
alkalmasnak találták arra, hogy 
harcihelikopterpilóta legyen. 
Nemsokára megkezdi a két és 
fél éves kurzust a brit hadse
reg légierejénél. Ezzel a lépéssel 
csatlakozik 26 éves bátyjához, 
Williamhez, aki szintén harci piló
ta. Az idõsebb testvér ezekben a 
napokban éppen a Királyi Légierõ 
kutató és mentõosztagával edz. 
Harry herceg pilótakiképzésének 
elsõ része körülbelül 2010 tava
száig tart. Akkor olyan speciális 
repülõgépeteket tud majd irányí
tani, mint a Gazelle, a Lynxet 
vagy az Apach.  U.�J.

Harry is pilóta lesz

Vilmos már megkapta a kiképzést


