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Pucér biciklisták Limában  
Több száz meztelenre vetkőzött 

biciklista kerekezett le 11 kilométert 
Peru fővárosában, Limában – adta hírül 

a helyi média. A megmozdulás részt-
vevői így tiltakoztak amiatt, hogy az 
autósok nem tartják tiszteletben a bicik-
listákat, a kormány pedig nem támogat-
ja kellőképpen a kerékpársportot. 

Az alsóneműre, illetve teljesen mez-
telenre vetkőzéssel a kerékpárosok 
kiszolgáltatottságát és sérülékenységét 
akarták szimbolizálni a résztvevők. A 
testükre „szeretem az életet” és „tiszteld 
a kerékpáromat!” feliratokat festették. 

A versenyben Pulka legyőzte Íriszt, a 
tigrist – aki egyébként a szavazatok alap-
ján sokáig az élen állt –, továbbá maga 
mögé utasította Izoldát, a puputevét, 
Lászkát, a kengurut és Makkenát, a 
bölényt is. 

Marina Silikova, az állatkert mun-
katársa az Interfaxnak elmondta, hogy 
Pulka nemrég nyolc malacot hozott a 
világra. 

– A legvakmerőbb malacka egyik 
alkalommal az etető nyílásán keresztül 
átszökött apja, Pumbe ketrecébe. Sze-
rencséjére a kan disznó gondos apa, aki 
nem bántotta a kismalacot, s azóta is 
gyengéden bánik kicsinyeivel – mesél-
te Silikova. 

A legjobb anya címre most szavaz-
hattak először a krasznojarszki állat-
kert látogatói, de más legeket már több 
ízben választottak. Valentin-napra pél-
dául megszavazták az állatkert legro-
mantikusabb párját. A címet az Almaz 
és Agata nevű oroszlánpáros nyerte el, 
második helyre utasítva a jegesmedve-
párt, Szedovot és Viktóriát. 

Egy vaddisznó 
lett az állatkert 
legjobb mamája 
Megszavaztatta internetes honlapján 

látogatóival az oroszországi Kraszno-
jarszk állatkertje, hogy az ott élő állatok 
közül melyik kapja a legjobb anyuka 
címet – jelentette az Interfax hírügy-
nökség. A versenyt a Pulka névre keresz-
telt vaddisznó koca nyerte, aki díjat is 
kapott a kitüntető cím mellé: egy nagy 
halom különféle gyümölcsöt, köztük 
egy csomó diót.

Színes világ 

Hírek a nagyvIlágból 

79Színes világ 

Hírek a nagyvIlágból

2012. III. évfolyam 3. szám

– Néhány autós azt hiszi, hogy acél-
ruhát viselünk, úgy jönnek nekünk a 
járművükkel. A baleseteknél pedig 
segítségnyújtás nélkül hajtanak tovább 
– mesélte az akció szervezője, Octavio 
Zegarra, a városi kerékpárosok szövet-
ségének vezetője. A helyi híradások 
szerint már hetedik alkalommal ren-
deztek a dél-amerikai ország főváros-
ában hasonló tiltakozó megmozdulást 
a kerekpárosok. Limán kívül a világ 
más városaiban is volt már példa mez-
telen biciklis felvonulásokra. A meg-
mozdulások résztvevői általában főként 
arra akarják felhívni a figyelmet, hogy 
a közlekedésnek e formája gazdaságos, 
praktikus és egészséges. Az első ilyen 
akciókat Kanadában és Spanyolország-
ban tartották 2004-ben – emlékeztetett 
a lenta.ru internetes hírügynökség. 

Hidegnyomon fogták 
el a tolvajt 
Szánnyomot követve fogtak el egy 

tolvajt a rendőrök az észak-oroszorszá-

ták a szánokat, s rajtuk a lopott holmit 
is. A tettesről kiderült, hogy büntetett 
előéletű, aki már korábban is ült lopá-
sért.        

Verekedés a chicagói 
szimfonikusok koncertjén   
Két férfi verekedett össze egy páholy-

beli helyért a chicagói szimfonikusok 
egyik koncertjén – adta hírül a lenta.ru 
az AP-re hivatkozva. 

Az ominózus páholyban általában 

gi Jakutszkban. A férfi egy garázst fosz-
tott ki, ahonnan egy rádiómagnót és 
egy zsák halat lopott el, amiket száno-
kon szállított haza. 

Az Interfax hírügynökség szerint egy 
férfi jelentette, hogy behatoltak gará-
zsába és kirabolták. A helyszínre érkező 
rendőrök megállapították, hogy a garázs 
ajtaját feltörték. Helyszínelés közben 
szánnyomokra lettek figyelmesek a 
hóban. Ezeket követve pedig egészen a 
betörő házáig jutottak, ahol megtalál-

Vadpulyka tart 
rettegésben 
egy idôs amerikai nôt      
Állandó rettegésben él egy idős 

nő az egyesült államokbeli Michigan 
államban, ugyanis ahányszor kilép a 
házából, egy agresszív vadpulyka veszi 
üldözőbe – adta hírül a Detroit Free 
Press. 

A 69 éves Edna Geisler az ismert 
horrorfilm után Godzillának keresz-
telte el a félelmetes vadmadarat, ame-
lyik amióta beköltözött a telkére, nem 
hagy neki nyugtot, folyton rátámad.  
Edna Geisler elmesélte, ha boltba 
vagy postára kell mennie, már reg-
gel hatkor elindul, mert ekkor még 
a pulyka alszik. Ám mire visszatér, a 
szárnyas már ébren van, s amint meg-
látja őt, azonnal nekiront. A nyug-
díjas asszony ilyenkor a szomszédját 
hívja segítségül, aki seprűvel távol 

asszonynak azt tanácsolják, hogy 
próbálja meg nyitott esernyő-

vel elkergetni a pulykát, ettől 
ugyanis a szárnyasok általá-

ban megijednek. Továbbá, 
mint mondják, nem ele-
gendő csak odébb kergetni 

a háztól, hanem minél távo-
labb kell űzni, ki a telekről. Ha 

Godzilla ennek ellenére visszatérne, 
akkor szakembert kell kihívni, aki 
elszállítja az agresszív madarat.  

Edna Geisler ugyanakkor kijelen-
tette, egyelőre nem kíván semmilyen 
drasztikus ellenlépést tenni a pulyka 
ellen. Reméli, hogy a madár idővel 
magától elmegy majd az udvarából. 

A Detroit Free Press írásában 
emlékeztetett arra, hogy a vadpuly-
kák vadászatának szezonja áprilisban 
szokott elkezdődni Michigan állam-
ban.  

tudja tartani a pulykát addig, amíg 
az idős nő bemegy a házába. Godzilla 
azonban nem tágít az udvarból. 

Szakértők szerint valószínűleg valaki 
korábban rendszeresen etette a közel-
ben a pulykát, aki így hozzászokott az 
emberek közelségéhez, a telken pedig 
nemcsak hogy otthon érzi magát, de 
úgy gondolja, ő az úr a háznál. Az idős 

Útonálló ravaszdi 
Róka támadott rá egy férfire a 

nagy-britanniai Orpington város-
ában. A ravaszdinak a férfi szatyrá-
ban lévő élelmiszerekre fájt a foga. 

A The Sun beszámolója szerint 
a férfi épp a Tescóból tartott haza-
felé bevásárlás után, amikor a róka 
követni kezdte, s nem tágított mel-
lőle még akkor sem, amikor a 
jól megtermett, 90 kilós férfi a 
telepakolt szatyrokat felé lódít-
va próbálta elzavarni őt. Erre az 
állat elkezdett a fogával a szaty-
rok után kapdosni, s ki akar-
ta tépni azokat a férfi kezéből, 
aki ezután úgy döntött, hogy felad-
ja a küzdelmet a rókával szemben, s 
futásnak eredt. A ravaszdi útonálló 
azonban tovább üldözte áldozatát. A 
férfi végleg megadva magát a támadó-

vel elkergetni. Mint mondta, a leg-
jobb eszköz erre a vízi pisztoly. 

A The Daily Telegraph ugyanakkor 
emlékeztetett arra, hogy az utóbbi 
években többször is történt rókatá-
madás a szigetországban. Tavaly októ-
berben, Londonban egy róka beosont 
egy ötéves kisfiú hálószobájába, s 
megharapta a gyereket. 2010-ben 
pedig egy kilenchónapos ikerpárt ért 
rókatámadás. Az állat akkor is beju-
tott valahogy a hálószobába, és meg-
harapta a kisbabákat.  

nak, odaadta neki a hagymás kenyerét, 
a róka pedig megelégedve a zsákmány-
nyal végül odébbállt. 

A The Sun által megkérdezett egyik 
szakértő kifejtette, hogy hasonló ese-
tek nagyon ritkán fordulnak elő, ámbár 
az utóbbi időben a Nagy-Britanniában 
élő rókák meglehetősen felbátorodtak. 
Azt tanácsolta, hogy akit ilyen támadás 

ér, az hangosan kiabál-
jon rá az állatra, s 

próbálja meg 
valami-
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jómódú és köztiszteletben álló komoly-
zene-rajongók szoktak ülni. Mint kide-
rült, egy harmincas éveiben járó férfi 
támadt rá a koncert egy 67 éves láto-
gatójára, hogy rákényszerítse a helyé-
nek átadására. 

A szemtanúk elmondták, hogy 
Riccardo Muti karmester nem szakí-
totta félbe Johannes Brahms II. szimfó-
niájának előadását, pusztán egy röpke 
megvető pillantásra méltatta a rendbon-
tókat, s nyugodt eleganciával folyatta a 
vezénylést. 

A verekedés közben az idősebb férfi 
homloka felrepedt, támadójáról viszont 
nem tudni, hogy megsérült-e, mert még 
a rendőrök kiérkezése előtt eltűnt a 
koncertteremből.  

A lenta.ru emlékeztetett arra, hogy 
Alan Gilbert karmester januárban félbe-
szakította a New York-i filharmonikusok 
koncertjét, mert a közönség egyik tagjá-
nak megszólalt a mobiltelefonja. 

A férfi pechjére a közelben rendőrök 
álltak, akik a firkálásért a helyszínen őri-
zetbe vették. Az elégetlen internetezőt a 
bíróság öt nap elzárásra ítélte.   

Börtön a szitkozódó 
internetezônek
Letartóztattak a fehérorosz főváros-

ban egy férfit, mert nyomdafestéket 
nem tűrő szavakkal fejezte ki elégedet-
lenségét az internetszolgáltató társaság 
felé az állandóan szakadozó kapcsola-
tért. 

A Minszk-Novosztyi jelentése sze-
rint egy éjszaka a férfi otthon netezett 
a gépén, amikor váratlanul megszakadt 
az összeköttetés. Felhívta telefonon egy 
barátját, hogy megtudja, nála van-e 
internetkapcsolat, aki azt válaszolta 
erre, hogy nála sincs. A minszki fér-
fi ezen annyira feldühödött, hogy éjjel 
kettőkor taxiba szállt, és a Beltelekom 
állami távközlési társaság irodájához 
hajtatott. Mivel az épület zárva volt, 
az egyik ablakra filctollal üzenetet írt, 
aminek tartalmát a trágár szitokszavak 
miatt a hírügynökség nem hozta nyil-
vánosságra. Kovács Andrea 
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