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Zentai György: Külföldön élõben közvetítik a számítógépes versenyeket!

Az új világ sztárjai 
a cybersportolók

– Mennyire eredményesek a 
magyar versenyzõk?
– Magyarország jelenleg a 33. a 

világranglistán;  a  legutóbbi  világ-
versenyen  78  ország  képviselõi 
vettek  részt.  Nekem  egyéniben 
egy  Európa-bajnoki  negyedik 
helyezés a legjobb eredményem. 

– Hogyan készül a versenyekre? 
–  Stratégiai  játékokat  játszom. 

Éveken  át  versenyszerûen  sak-
koztam,  megszoktam,  hogy 
hosszabb  ideig  kell  koncentrál-
nom.  A  felkészülésben  ez  nem 
okoz gondot.  Inkább a megfelelõ 
kondíció  az,  amire  szükség  van, 
ezért  rendszeresen  járok  edzeni, 
hogy  formában  tartsam  magam. 
Korábban volt, amikor napi nyolc 
órát  ültem a  gép  elõtt,  és  gyako-
roltam.  Ma  már  3-4  óránál  nem 
edzek többet.

– Dél-Koreában van a legna-
gyobb kultusza a számítógépes 
játékoknak. Mennyire van tõlük 
elmaradva Magyarország? 
–  A  távol-keleti  országban  a 

profi  számítógépes  játékosok 
igazi  sztároknak  számítanak, 
ismertségüknek  köszönhetõen 
például  reklámfilmekben  szere-
pelnek.  Akkora  rajongótábora 
van a komputerjátékoknak, hogy 
több  tematikus  tévécsatorna  fog-
lalkozik  ezzel,  élõben  közvetíte-
nek  versenyeket,  mérkõzéseket. 
Magyarország legalább egy ötéves 
elmaradásban van a világtól ilyen 
tekintetben. Miközben a nagy ver-
senyeken  14-15  különféle  játék-
program  szerepel  versenyszám-
ként,  itthon  –  talán  anyagi  okok-
ból – ötféle szoftver van a hasonló 
rendezvényeken.    GB 

Kercaszomor a legbátrabb község

–  Az  elsõ  világháború  idején  Kerca  és  Szomoróc  még 
két  különálló  település  volt.  Amikor  a  szerb–horvát–
szlovén  királyság  csapatai  megszállták  Szomorócot,  a 
falu  fegyveres  ellenállással  lépett  fel,  és  visszakerülhetett 
Magyarországhoz  –  idézte  fel  a  múltat  a  polgármester. 
–  Ennek  emlékét  a  két  világháború  között minden  évben 
megünnepelték,  azonban  a  szocializmusban  ez  tabuvá 
vált.  A  rendszerváltás  után  a  helyiek  igyekeztek  a  szép 
hagyományt újra éleszteni. 2005-ben a parlament törvényt 
alkotott  a  legbátrabb  városról,  Balassagyarmatról,  ugyan-
akkor  elutasította  a  legbátrabb  községrõl  szóló  módosító 
indítványt.
2008-ban  a  község  képviselõi  újra  beadták  a  törvényja-

vaslatot, amelyet ekkor négypárti egyetértéssel elfogadtak. 
Így lett Kercaszomor a legbátrabb község. Büszkék vagyunk 
az elismerõ címre, ezzel  tisztelgünk a hõsök emléke elõtt. 
Újraállítottuk  az  emléktáblát,  amelyet  egy  tanösvényen 
végigsétálva tekinthetnek meg az érdeklõdõk.   U. J.

Városi legendák nyomába eredtünk

Krízishelyzetben 
több a rémhír
Mindenkinek  van  egy  hihetet-
len  históriája,  ami  nem  vele 
történt  meg,  hanem  ismerõse 
vagy unokaöccse a fõhõse a fur-
csa  kalandnak.  Számos  városi 
legenda  kel  életre  évrõl  évre. 
Marinov Iván  évek  óta  foglal-
kozik  az  önálló  utat  járó  törté-
netekkel.  Lapunknak  a  legen-
dák  jellemzõ  tulajdonságairól 
mesélt. 

– Vannak a hihetetlen tör-
téneteknek olyan ismérvei, 
amelyekbõl sejteni lehet, hogy 
városi legendáról van szó?
–  Gyanús  lehet  a  szövevé-

nyes forrásmegjelölés, például a 
„nagyapám  testvérének  sógora 
mesélte”  kezdetû  sztori,  vagy 
ha  egy  történet  kísértetiesen 
hasonlít  egy  régebbi históriára. 
De minden legenda önálló eset. 
Elsõdleges forrás mindig a meg-
bízható  szakirodalom,  aztán 
jönnek  a  szakértõk,  esetleg 
saját kísérletek, összehasonlítá-
sok, végül pedig, ha egyik sem 
segít, jöhet a józan ész.

– Mibõl táplálkoznak ezek a 
történetek?
–  A  városi  legendák 

népszerûsége  abból  fakad, 
hogy  a  „jól  értesültek”  felka-
pott  társasági  személyek  lesz-
nek,  körülöttük  hálózat  alakul 
ki.  A  másik  elmélet  szerint  a 
városi  legendák  kialakulásának 
a  legfõbb  oka,  hogy  az  egyén 
olyan  információkat  közölhet 

általuk,  amelyek  kimondhatat-
lan,  vagy  elfogadhatatlan  érzé-
seket közvetítenek. Példa erre a 
szeptember 11-e körül kialakult 
számtalan  összeesküvés-elmé-
let.  Ezek nagy  része úgy  kelet-
kezett, hogy a ki nem mondott 
Amerika-ellenességet  ismeret-
len jól értesültek szájába adták.

– Vannak idõszakok, amelyek 
kedveznek a felbukkanásuknak?
–  Rengeteg  rémhírrel  talál-

kozhatunk  válsághelyzetekben, 
azaz  a  normális  eltérõ  szituá-
ciókban,  mint  például  most, 
a  pénzügyi  válság  idején.  De 
az  interneten  keresztül  a  világ 
egyre  több  népe  kapcsolódott 
be a legendák keringetésébe.

– Milyen gyakran bukkan fel 
egy-egy sztori?
– Naponta. A történetek nagy 

része  felmelegített,  átalakított, 
újból elõkerült legenda.

– Van valóságalapja a törté-
neteknek, vagy teljesen légbõl 
kapottak?
–  Némelyiknek  van.  Azok  a 

történetek  persze  sokkal  köny-
nyebben  terjednek,  amelyek-
ben van egy azonosítható valós 
szál.  Valami,  amibe  a  mesélõk 
kapaszkodni tudnak, ami a hall-
gatóság számára hitelessé teszi. 
Az sem számít, ha minden más 
kitaláció,  hiszen  ha  egy  apró 
részletet már azonosítani lehet, 
az emberek hajlamosak elhinni 
a teljes sztorit.  Udvardi Judit

Gyermekrablás Újbudán
Az alábbi sztori körlevélben járta meg a világhálót, és megjelent már 
bevásárlóközpontban történt esetként, szervkereskedõkkel kombinálva. A 
történetek közös eleme a rejtélyes emberrablás, és a hallgatással vádolt 
rendõrség és sajtó. A sztorinak természetesen nincs alapja, hamis.
„Egy ismerõs anyuka a 2 éves gyerekével várta a nagyobbat a budapesti 
Érdi úti iskola elõtt. Egy román rendszámú Merci megállt mellette, egy 
férfi kiszólt és útbaigazítást kért. A még nyitott kocsiajtón át a gyereknek 
egy csokit nyújtott és berántotta az autóba. Az anyuka utánakapott, végül 
nála maradt a gyerek. A kocsi elindult, de a férfi visszaszólt: »úgyis 
elviszem«. Anyuka a rendszámot megjegyezte. A rendõrségen kiderült, 
hogy a rendszám egy román Dacia rendszáma volt. A rendõrök elmond-
ták, hogy az elmúlt 2 hónapban 17 kisgyereket vittek el így, nyomta-
lanul. A csokiban valószínûleg nyugtató lehet, azonnal kiviszik õket az 
országból. Óvodáknál, iskoláknál, játszótereknél, bevásárlóközpontoknál 
vadásznak. Nem értem, miért nem lehet errõl a hírekben hallani?”

Szörnyû állapotban 
a Magas-Tátra
Úgy tûnik, sorozatos csapások sújtják a Magas-Tátrát, 
amitõl szörnyû állapotba került. Az idõjárás és a 
kártevõk lassan tönkreteszik a nemzeti park erdeit.

Orkánszerû  szél  söpört  végig 
a hegység déli  lejtõin négy éve 
novemberben, amitõl az 50 ezer 
hektárnyi  fenyves  egynegyede 
elpusztult.  Azóta  az  idõjárási 
viszontagságok  folyamatosan 
rontanak a helyzeten, rekordme-
leg  és  szárazság  többször  tize-
delte  az  erdõket. A  talaj  össze-
tétele  átalakult,  ami  szúrajok 
nagymértékû elszaporodásához 
vezetett.  A  kártevõket  lehetet-
len  megállítani,  mivel  olyan 

területekre  is  eljutnak,  ahová 
ember nem tud. Ezeken a része-
ken  valószínûleg  teljesen  tönk-
remegy a  faállomány. A  tavalyi 
évben,  kétezer  hektáron  pusz-
títottak  az  alattomos  rovarok. 
Civil környezetvédõk a kataszt-
rofális  állapotok  kialakulását 
a  nemzeti  park  vezetõségének 
hibás  döntéseiben  látják.  Úgy 
találják,  a  2004-es  pusztítás 
után  érintetlenül  kellett  volna 
hagyni a területet.

A számítógépes játékokra rengeteg a panasz a szülõk, a pszichológusok, a pedagógusok részérõl. Ellenzõi szerint ez a 
kikapcsolódási forma árt a fiataloknak, elidegeníti õket, nem szocializálódnak megfelelõen. Ugyanakkor, ma már egyre 
többen vannak, akik a komputerjátékokat nem idõpocsékolásnak, hanem sportnak tekintik. A legeredményesebb hazai 
képviselõjük Zentai György, aki több világ- és Európa bajnokságon ért már el sikert.  

Zentai: Koreában a számítógépes sportolóknak komoly rajongótáboruk van!

Nem akarnak osztrák szemétégetõt, füstöt és kormot a szentgotthárdiak 

Képeslappal is tiltakoznak
Nem nagyon bíznak sem a sógo-
rokban, sem az uniós elõírások 
biztonságában  a  szentgotthár-
diak: ezért újabb akciót indítot-
tak annak érdekében, hogy meg-
akadályozzák  a  város  határától 
pár méterre  tervezett  hatalmas 
kapacitású  hulladékégetõ  meg-
építését.  Az  osztrák  szomszéd 
ugyanis  a  határ  túloldalán,  a 
magyar város közvetlen közelé-
ben szeretné megnyitni a hulla-
dékfeldolgozót. 
– Burgenland éves szemétter-

melésének  tízszeresét  –  mint-
egy  325  ezer  tonna  hulladékot 
–  lehetne  majd  hasznosíta-
ni  a  szemétégetõben  –  hívta 
fel  a  figyelmet  a  beruházás 
nagyságára  Viniczay Tibor, 
Szentgotthárd  polgármestere. 
– Annak ellenére, hogy az uniós 
elõírások  betartásával  épül-

ne  a  hulladékégetõ,  a  füst  és 
korom  nagyrészt  a  városra  és 
a  környezõ  természetvédelmi 
területekre hullana. 
A  helyi  lakosok  több  akciót 

is  tartottak  korábban,  hogy  a 
komplexum  megnyitása  ellen 
tiltakozzanak.  Az  állampolgári 
kezdeményezés mellett  kiállt  a 
magyart politikai elit is. 
–  Abzug  heiligenkreuzi  hul-

ladékégetõ!  –  mondta  az  oszt-
rákok  számára  is  jól  érthetõ 
keménységgel  a  magyar 
álláspontot  Áder János.  Az 
országgyûlés  alelnöke  felhívta 
a  figyelmet,  az  Országgyûlés 
korábban  már  egyhangúan  a 
hulladékégetõ  ellen  foglalt 
állást. – A habzó Rába ügyében 
is  számos  ígéretet  kaptunk  az 
osztrák féltõl. 
A  komplexumot  korábban 

Eisenstadtban,  illetve  Grazban 
akarták megnyitni, amit azonban 
osztrák  környezetvédõk  meg-
akadályoztak.  Amellett,  hogy  a 
politika  újra  felemelte  a  hangját 
a  tervezett  feldolgozó  megva-
lósítása  ellen,  a  város  polgárai 
újabb  tiltakozó  akciót  indítot-

tak.  „Köszönjük,  nem!”  feliratú 
képeslapokat  lehet  vásárolni, 
amely  Hans Niessl  burgenlandi 
döntéshozó  címére  van  címez-
ve  –  mondta  Viniczay  Tibor. 
–  Reméljük,  ezzel  az  akcióval 
jobb belátásra téríthetik a magyar 
állampolgárok õt is.   gb

Az Országgyûlés megszavazta a legbátrabb 
községrõl szóló törvényjavaslatot, így Kercaszomor 
végre megkaphatta azt a megtisztelõ címet, melyre 
oly régóta várt. Kopornaky Sándor, a község pol-
gármestere a Helyi Témának mesélt arról a hosszú 
útról, amelyet végigjártak az elismerésig. 

A tátrai erdõségben több ezer hektáron pusztítanak a kártevõk

A település határában kopjafák õrzik a község helytállásának emlékét


