
Határtalan szabadság
Putyin az Év Embere 

Hazai hírek 2. oldal

Az amerikai magazin Vlagyimir Pu-

tyin rendkívüli vezetői teljesítmé-

nyével és az zal indokolta döntését,

hogy az orosz elnök stabilitást te-

remtett hazájában, illetve kiterjesz-

tette – ha nem is mindig jóindulatú

– befolyását a világpolitikára. MTI

Egyelőre nincs

influenzajárvány

Hazai hírek 2. oldal

Rálőttek Hiller

István fővárosi

házára

Sport 9. oldal

Romariót 

eltiltották

Infopálya 16. oldal

Veszélyek

az iWiW-en

ÜNNEP Pénteken nulla órakor hi-
vatalosan is megszűnik a határel-
lenőrzés Magyarország nyugati
határain. Az EU 13 régi tagorszá-
ga, valamint Izland és Norvégia
után hazánkkal együtt a  balti ál-
lamok, Lengyelország, Cseh or -
szág,  Szlovákia, Szlovénia és
Mál ta is csatlakozik a belső ha-
tárellenőrzéstől mentes schenge-
ni övezethez.  Az elmúlt évtize-
dekben elhíresült határátkelők,

Hegyeshalom–Nickelsdorf, a né-
met–lengyel–cseh határnál talál-
ható Citau–Zitava, a szlovén–
olasz Skofije–Rabuiese ezentúl
nem jelent már többet, mint egy
üdvözlő-búcsúzó táblát az út

mentén, amikor az autós átrobog
az egyik országból a másikba.

A HATÁRNYITÁST megelőző napok-
ban számos helyen már levették
a táblákat, lebontották az útle-
vélkezelők bódéit, és a ma éjféli
határnyitás alkalmából ünnepé-
lyesen megszüntetik a határso-
rompókat is. José Ma nuel Bar -
roso, az Európai Bizottság elnöke
mellett az unió soros elnökségét

az év végén Szlo vé ni ának átadó
Portugália vezetői Tal linnból in-
dulva sorra járják az egykori ha-
tárátkelőket.  Hegyes halomban
szombaton lesz az ünnepség,
amelyre meghívást  kaptak a
rendszerváltás óta hivatalban
volt  magyar köztársasági elnö-
kök és kormányfők is. Orbán Vik -
tor biztosan nem lesz ott. A
Fidesz elnöke Esztergomban kü-
lön ünnepel. METRO

„Nincs semmi ok aggo-

dalomra a schengeni

bővítés miatt.”Max-Peter

Ratzel Europol-igazgató 

Pénteken megszűnik a határellenőrzés
Magyarország szlovák, osztrák

és szlovén határán.

Így útlevél nélkül is
megnyílik az út,

egészen az Atlanti-óceánig.

Megszűnik a határ

Európa felé
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Az Év Sportolói: Szávay Ágnes és Talmácsi Gábor

A világranglista 20. helyén álló Szávay Ágnes teniszező, illetve Talmácsi Gábor világbajnok gyorsasági motorversenyző lett az Év Sportolója. A nőknél Kovács

Katalin kajakos a második, Csomor Erika triatlonos pedig a harmadik helyezettnek járó díjat vehette át (képünkön) az idén 50. alkalommal megrendezett

gálán. A 2007-es év legjobb csapata a világbajnok férfi kardválogatott. A legjobb szövetségi kapitány Angyal Zoltán, a kajak-kenu válogatott szakvezetője

lett. A legjobb edzőnek járó díjat Kuhárszky Zoltán, Szávay Ágnes edzője érdemelte ki. MTI
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HATAN INDULNAK AZ OROSZ ELNÖKI SZÉKÉRT
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Magyar papírbilit forgalmaznak Amerikában

Rövidesen egy magyar találmány, az eldobható papírbili forgalmazását kezdik meg Amerikában. Egy cég, az American
Hygienic Products ugyanis megvásárolta a Magyarországon már kapható termék gyártási és forgalmazási jogát. MTI
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Művészet Tojáspatkoló

Bognár László néptáncművész csaknem 30 éve foglalkozik tojás-

patkolással. Ez idő alatt liba-, tyúk- és strucc tojá sok ból több ezret

patkolt meg. Munkái a világ számos országába eljutottak. MTI
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Rúzsa Magdi a Mol karácsonyi koncertjén

Szerda este az Arénában tartotta karácsonyi koncertjét a Mol. 

A koncert fellépője Rúzsa Magdi és barátai voltak. Magdival

együtt fellépett Presser Gábor és Boban Markovics (j) is. A koncer-

ten és az azt követő vacsorán részt vettek a Mol által tá mo gatott

sportolók, művészek, alapítványok és szervezetek is. METRO

A MAGYAR TÖRTÉNELEM TITKAI
A kötet hazánk történelmé nek
titkaiba avatja be az olvasót. 
A kronologikus rend helyett
ezúttal a témakörök szerinti
meg  közelítést választotta a ki-
adó. A teljesség igénye nélkül
néhány izgalmas szempontot
válogatva vették közelebbről
szemügyre a történelmi ese -
mé nyeket. A 8 fejezet 8 olyan
témakört ölel fel, amelyek
mind egyike izgatja a mai kor
emberét is – gyilkossá gok, tör-
vénytelen eljárások, alaptalan
ítéletek, hányatott vagy izgal-
mas női sorsok, történelemfor-
máló személyiségek, titokzatos
tárgyak és hely színek, intrikák,
cselszövé sek... (Reader’s Digest)

Könyvajánló

Röviden

REKORD Elkészült a világ leg-
kisebb héber Bibliája: gom-
bostűfejnyi méretű. Az izraeli
Tech nion kutatóintézet tudósai
0,5 négyzetmilliméter területű
szilíciumdarabkába vésték a
keresztény vallásban Ószö vet -
ség néven ismert mű mind a
308 428 szavát. MTI

TURIZMUS Nemcsak pénzt, de
telefonérméket, sőt két mű -
fogsort is találtak a híres római
Trevi kútban, amelybe a turis-
ták háttal fordulva dobnak
pénzérméket, hogy a kívánsá-
guk teljesüljön. A szökőkútból
évente mintegy 600 ezer eurót
emelnek ki. MTI

OKTATÁS Egyre több amerikai
elitegyetem nyújt vissza nem
térítendő támogatást a kevésbé
tehetős diákoknak. Leg utóbb a
Pennsylvania Egyetem vezetése
döntött úgy, hogy kibővítik a
támogatott tanulók körét. MTI

Felszámolják 

az amszterdami

piroslámpás 

negyedet

TURIZMUS Luxusszállodák,
osztályon felüli éttermek és
művészeti galériák lesznek
a kirakatbordélyok, a szex-
klubok és a coffee shopok
helyén az amszterdami pi-
roslámpás negyedben. „Ki -
takarítjuk a környéket” –
jelentette be Job Cohen pol-
gármester. 

A főpályaudvartól délre
fekvő Wallenben, a tör té nel-
 mi városmagban kialakult
vigalmi negyed szinte telje-
sen eltű nik. A közel 400
örömtanya többségét fel szá-
molják. Költöz niük kell a
kluboknak, a pornómozik-
nak, és alig marad néhány
marihuánát és hasist árusí-
tó coffee shop és növényi
alapú pszichoaktív drogot
kínáló smart shop. MTI

Egyedülálló felhődetektor

TUDOMÁNY Az ELTE tudo-
mányos sajtóklubjában is-
mertették azt a világon je-
lenleg egyedülálló készülé-
ket, melynek prototípusát
az égbolt felhőzöttségének
mérésére fejlesztettek ki
kétéves munkával. 

A meteorológiai állomá-
sokon szinte minden mé-
rést lehet automatizálni, a
felhőzöttség mértékét azon-
ban ma még szubjektív mó-
don állapítják meg. Ez azt
jelenti, hogy az égre felnéz-
ve eldöntik, hány nyolcadát
borítják felhők. A fotometri -
kus módszerrel, mely a fény-
kép színeit hasonlítja össze,

a felhőket színtelennek, a
tiszta eget kéknek ábrázol -
ják. Ennek bizonytalansága
azonban 33 százalék. 

A polarimetrikus felhő-
ész leléssel, mellyel az égbolt
polarizációját és annak irá-
nyát mérik, ezt a bizonyta-
lanságot 21 százalékra sike-

rült csökkenteniük a fejlesz-
tőknek. Felhő detekto ruk kal
ennél is jobb eredményt ér-
tek el. Ebben a kétféle mód-
szert együtt alkalmazva az
észlelés bizonytalansága
csak 15 százalék, ráadásul
teljesen automatizálható.

A továbbiakban az Orszá -
gos Meteorológiai Szolgá -
lattal és a hamburgi Max
Planck Meteorológiai Inté -
zettel dolgoznak együtt a
magyar kutatók. Remé -
nyeik szerint ezzel automa-
tizálhatóvá, egyúttal meg-
bízhatóvá teszik a felhőész-
lelést a meteorológiai állo-
másokon. MTI

A felhődetektort egy fényké-
pezőgép, polárszűrők, egy
halszemoptika és a számító-
gépes háttér alkotja. Az ada-
tok feldolgozását saját szoft-
verük segíti.

A készülék




