Tíz hollywoodi film,
amelyre idén várunk

Teresa Palmer egyik dobásA: szerelem egy élőholt fiúval
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Kafetéria:
a lényeg
marad
Munkaadók. A legtöbb cégnél most gondolják át a béren kívüli
juttatások rendszerét Változások. A lényeg idén is változatlan,
de sok a módosítás a részletekben Erzsébet-utalvány. 8000
forintra nőtt a keretösszeg SZÉP Kártya. Bővülő lehetőségek
a szabadidő alszámlán Adó. Magasabbak idén a terhek 2. oldal

Kommandósok A puskázás régi,
a módszerek újak
fogtak el 14
fémhulladékkereskedőt

Villanyóra

A postás
olvassa le

2. oldal

Az áram- és gázárcsökkentés mellett a víz- és szemétdíjakat is felülvizsgálná a kormány / mti

A győri akcióban egy ismert klán
tagjait kapták el. A profi fémtolvajok
külföldre is szállítanak, így nehéz a
kereskedelmen keresztül ellenőrizni
az „üzletágat”. Hamarosan jön
az állami monopólium. 4. oldal

Kétéves eltiltás
Janics Natasának
Paksy Tímeának,
Csipes Tamarának
és Hadvina Gergelynek sem engedélyezte az országváltást a Nemzetközi Kajak-kenu
Szövetség. 14. oldal

Ma már a mobiltelefon a fő eszköz
a puskázásra a vizsgázásnál és dolgozatírásnál a „klasszikus” módszerek
helyett. Fejlett a magyar csalási kultúra: a puskázás errefelé bocsánatos
bűnnek számít. 6. oldal
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Kafetéria 2013:
a keretek maradnak
Többféle utalvány, több elfogadóhelyen / kálló péter

Juttatások. Kicsit
több a lehetőség,
egyszerűbbek a
szabályok és magasabb
az adóteher januártól

Országgyűlés

Kövér:
most nem
változik
az ülésezés
Az Országgyűlés elnöke
szerint vállaltan politikai
döntést hozott az Alkotmánybíróság a választási
regisztráció lehetőségének kiiktatásával. Kövér
László a Zalai Hírlapnak
elmondta, hogy a testület
döntését tudomásul veszik,
de szerinte megteremthető lenne a választási
regisztráció alkotmányos
alapja, és szükség is lenne
a bevezetésére, a hátralévő
másfél év azonban kevés
arra, hogy ezt tisztességgel,
biztonságot sugalló módon
meg tudják tenni.
Kövér László ebben a ciklusban nem látja a realitását
annak, hogy újra háromhetente ülésezzen az
Országgyűlés. Az új házszabály ez év tavaszán elkészül, akkor csupán döntés
kérdése, hogy érdemes-e
mondjuk szeptembertől
ezt a házszabályt próba
jelleggel bevezetni, hogy
2014-re, az új parlament
felállására, annak hibáit
kijavítsák – közölte. mti

A béren kívüli juttatások
rendszerét idén már 35,7
százalékos közteher sújtja,
mivel 10 helyett 14 százalékos ehót kell a munkáltatónak ezek után a juttatások
után fizetnie, de ezen kívül
is bekövetkeztek változások a
rendszerben a tavalyihoz képest. Tegnap a Cafeteria 2013
konferencián foglalták össze,
mi marad és mi változik a
rendszerben.

Erzsébet-utalvány

Az Erzsébet-utalványok a tavalyi 5000 helyett 8000 forintig adhatók kedvezményes
adózási feltételekkel: ezek
melegétkezésre továbbra is
használhatók.
Az összeghatár-emeléssel
párhuzamosan a munkálta-

tóknak lehetőségük nyílik
egyedi címletezés kérésére,
illetve új tagokkal is bővül az
utalványcsalád 2013-ra.
Az Iskola Erzsébet-utalvánnyal a tanév első napját
megelőző 60. naptól év végéig
lehet tankönyvet, taneszközt
és ruházatot vásárolni. Ezt a
családi pótlékra jogosult szülő és a vele egy háztartásban
élő házastársa kérheti a minimálbér 30 százalékáig terjedő
értékben.
A Szabadidő Erzsébet-utalvány sporteseményre és kulturális szolgáltatás igénybevételére használható, évi 50 000
forint értékig adómentesen.

2,5

milliárdos keretösszeggel indul idén
az anyagi és szociális nehézségekkel
küzdőket szociális üdültetési lehetőséggel segítő Erzsébet-program.

Az Ajándék Erzsébet-utalván�nyal műszaki cikket, könyvet,
ruházatot vehetünk.

SZÉP Kártya

Az alszámlánként felhasználható maximális összegek
megmaradnak, a szabadidő

Számokban

• 775 ezer munkavállaló
használt tavaly SZÉP Kártyát.
• 18 ezer munkáltatónál
volt választható ez
a béren kívüli juttatás.
• 65 milliárd forintnyi összeg
került a kártyákra.

• 2 milliónál is több munkavállaló választotta tavaly
az Erzsébet-utalványt.
• 35 ezer munkáltató kínált
tavaly Erzsébet-utalványt,
és 30 ezer fölött jár
az elfogadóhelyek
száma.

alszámláról pedig már sporttevékenységek, tagsági díj,
terembérlés, sportszerbérlés,
sporttanfolyamon való részvétel is fizethető.

Új lehetőségek

A munkahelyi étkeztetés szabályai egyszerűsödtek: most
már abban az esetben is használhatnak belső utalványt
vagy elektronikus adathordozót a munkahelyi étkezdéken,
ha azt külsősök is látogatják a
cég alkalmazottai mellett. Új
lehetőség az is, hogy az önsegélyező pénztárba belépők
gyermekük taníttatását is segíthetik, illetve devizahitelük
törlesztésében is segítséghez
juthatnak kafetéria által. Arról, hogy milyen feltételekkel
lehet ezeket igénybe venni,
érdemes tájékozódni: a hitelsegítséget csak azok kérhetik,
akiknek törlesztőrészlete a
felvétel óta legalább 20 százalékkal megnőtt.

krezinger
szonja

www.metropol.hu

Ellenzék. A szocialisták
programjáról tárgyaltak
az Együtt 2014 nélkül
A „Szövetség a változásért”
elnevezésű ellenzéki kezdeményezés tegnap az MSZP
gazdaságpolitikai programjáról tárgyalt. A megbeszélésen
az Együtt 2014 nem vett részt.
Bajnai Gordon (Haza és
Haladás Egyesület) volt miniszterelnök szerint a szakpolitikai egyeztetések valójában
koalíciós tárgyalások, erre
pedig sem a jelenlegi időpont,
sem az MSZP által javasolt
forma és résztvevői kör nem
megfelelő.

Erzsébet-program

– Ha a választók azt látják,
hogy pártok képviselői alkudoznak egy zárt helyiségben,
az lesz az érzésük, hogy nem
változott semmi – jelentette
ki Bajnai.
Tóbiás József, az MSZP
frakcióigazgatója erre úgy reagált, hogy folytatják azt az
ütemtervet, amely elvezethet
egy választási együttműködéshez. Az ellenzék közjogi
egyeztetésének mai, második fordulóján már az Együtt
2014 is részt vesz. mti

Közüzemi díjak

Postás olvassa le a mérőt

A Magyar Posta kézbesítői
olvassák le januártól az
ELMŰ–ÉMÁSZ csoporthoz
tartozó villanyórákat.

A víz- és szemétdíj
is csökkenhet
A víz-, a csatorna- és a
szemétszállítási díjak felülvizsgálatát is indokoltnak tartja Rogán Antal.
A Fidesz frakcióvezetője
azt is mondta: a kezükben
lévő összes eszközzel fel
fognak lépni a tranzakciós
illeték áthárítása ellen. mti

• A posta a ciklikus leolvasást végzi majd a cég
szolgáltatási területén havi
és éves rendszerességgel,
a mérőórák leolvasási sorrendjét az áramszolgáltató
számlázási rendszerében
rögzített leolvasási egységek határozzák meg.
• A leolvasások száma
milliós nagyságrendű,
a későbbiekben az
elektronikus számlázás és
nyilvántartás rendszerének
bevezetését is szolgálhatja.

Külföld 3

Katalán önállóságot
készítenek elő
Spanyolország.
Függetlenségi
menetrendről egyeztek
meg a katalán
nacionalista pártok
Katalónia nacionalista pártjai
megállapodtak egy menetrendről az északkelet-spanyolországi régió függetlenné
Egyesült Államok

Nem tárgyalják
az őssejtügyet
Az amerikai Legfelsőbb Bíróság úgy határozott, hogy
nem tűzi napirendre azt
a keresetet, amelyet csaknem négy éve nyújtott be
két kutató azzal a céllal,
hogy tiltsák be az embrionális őssejtkutatás szövetségi finanszírozását. mti
Ausztria

Cliff nem tudott
korrupcióról
Nincs tudomása korrupcióról a BAE Systems
közép- és kelet-európai
vadászrepülőgép-eladásait
illetően Mark Cliff brit tanácsadónak, akit tanúként
hallgattak meg az Alfons
Mensdorff-Pouilly elleni
bécsi perben. mti
Románia

Volt szekusból
lesz EP-képviselő
A Securitate – az egykori
kommunista titkosszolgálat – egy volt tisztje
kerül Romániából az
Európai Parlamentbe. Dan
Zamfirescu a Nagy Románia Párt (PRM) jelöltjeként
kap mandátumot. mti
Honduras

Aranyozott
Kalasnyikov
Egy aranyozott, gyémántokkal és smaragddal kirakott AK-47-es gépkarabélyt
foglaltak le a hatóságok
Hondurasban. mti

válási folyamatával kapcsolatban – jelentette az El País
című spanyol napilap.
A tervek szerint a kormányzó Konvergencia és Unió
(CiU) és a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) a barcelonai parlament január 23-án
esedékes első rendes ülésén
fogadja majd el a katalán szuverenitásról szóló nyilatkozatot, valamint dönt a „nemzeti
átmenet bizottságának” felállításáról. A két nacionalista

párt által elfogadott menetrend értelmében a szóban forgó testület februárban veszi
fel a munkát, és előkészíti az
önálló államisághoz vezető
utat.
A CiU és az ERC szerint
még az év első felében megkezdik a tárgyalásokat a függetlenségről döntő népszavazásról.
A madridi kormány szerint
egy ilyen referendum alkotmányellenes. mti

Fülöp-szigetek. Guam
szigetéről indították
a megtalált drónt
Guam szigetéről indították
azt a pilóta nélküli amerikai
repülőgépet, amelyet a múlt
héten találtak az óceán vizében lebegve a Fülöp-szigetek
egyik központi tartománya
közelében.
A BQM-74e típusú drónt a
Chafee amerikai hadihajóról
indították a Valiant Shield
(Bátor Pajzs) kódnevű hadgyakorlat idején tavaly szeptember 19-én.
Közben amerikai drónok
rakétacsapásokat
hajtottak
végre egy épületegyüttes ellen Pakisztán törzsek uralta
északnyugati részén, és a tá-

394 centiméter hosszú a drón / mti

madásban meghalt nyolc feltételezett iszlám szélsőséges.
mti

Obama nemzetbiztonsági csapata
A 25 éves CIA-s múlttal rendelkező John Brennant választotta Obama
a hírszerzés vezetőjének, míg a honvédelmi tárca vezetését a republikánus
Chuck Hagelre bízta. A szenátusnak még jóvá kell hagynia a döntéseket.
Nixon óta először nem lesz nő a nemzetbiztonságért felelős pozíciókban.

John Brennan, 57. CIA-igazgató
Obama főtanácsadója volt a terrorizmus területén. Brennan volt az
Oszama bin Laden halálával végződő
akció egyik kitervelője.
Központi szerepet játszott olyan
dróntámadások megszervezésében,
amelyekben több terroristagyanús
személlyel végeztek a Közel-Keleten.
2008-ban visszalépett, nem akart
indulni a CIA igazgatói székéért,
ugyanis felmerült a neve a Bush-korszak hírhedt kihallgatási módszereivel kapcsolatban.
Kép: Getty Images

Chuck Hagel, 66. Védelmi miniszter
Korábbi különc nebraskai republikánus szenátor, akit már ért kritika
párton belül amiatt, hogy kritikus
Izraellel szemben, viszont Iránnal
kapcsolatban elnéző.
Ő az első vietnami veterán, akit
erre a posztra jelöltek. Szerinte túl
nagy méretű az amerikai haderő,
és csökkenteni kellene.
Felülvizsgálná az afganisztáni
katonai kivonulást, szívesen gyorsítaná fel a folyamatot. Nem úgy, mint
néhány amerikai tábornok.
© GRAPHIC NEWS

Erdőtüzek Ausztráliában
A legmagasabb fokú készültségbe helyezték a tűzoltóságot Ausztrália
legsűrűbben lakott, délkeleti részén, ahol a rekordmeleg és az erős
szél miatt mintegy 130 erdőtűz keletkezett, ebből negyvenet még nem
tudtak megfékezni. Az elmúlt napokban száz ház égett ki. / mti
HIRDETÉS

2013. január 9. szerda
www.metropol.hu

Vass
Virág

Az év első
válása
Lehet, hogy a hetedik év veszélyes egy házasságban, de
a hetedik hónap is! Nóri már karácsony előtt rémülten nézett
rám: „El akarok válni!” Ennek ellenére átvészelték valahogy
az ünnepeket. A szilveszteri buli másnapján a szokásos
hirtelenségükkel és konokságukkal csaptak össze. Folytatódott minden, mint a rossz időjárás. Nóri segélykérő SMS-eket
küldött, suttogva hívott a fürdőszobából, hogy elmondja,
mennyire megrémíti a gondolat, hogy kiszeret Péterből, pedig
csak nemrégen szeretett bele. Fél évig jártak, fél évig együtt
éltek, alig több, mint fél éve házasok. Nagyon fél.
Nem értek a házassági krízisekhez, igaz, nem is találkoztam senkivel, aki értene, azt az egy házassági terapeutanőt
leszámítva, akivel együtt jártam tajcsizni. Fel akart készülni
mentálisan a válóperére. Nóriék túl vannak az ünneplőruhás
részen, az igézeten és bűvöleten, és csak hümmögnek.
„Talán azért látod ilyen sötéten – véltem –, mert mindennap hajnalban kelsz.” Csak akkor volt ideje futni. Mégsem
nevezném pacsirtatípusnak, mert bevásárolni meg este fél
kilenckor szokott a hipermarketben.
Túl sok benne a szorongás, pedig csak szeretné rendesen
csinálni a dolgokat. Az a kényszerképzete, hogy egyforma
figyelmet szentelhet a férjének, a munkájának, a másoddiplomájának, a peteérésének, az elfogyasztott és elégetett
kalóriák helyes arányának, a fűszernövényeinek, továbbá a
rámenős magazin által javasolt pozitúráknak. (A cikket nem
volt ideje végigolvasni, csak átfutotta a szemléltető ábrákat.)
Jól nevelt robotként automatikusan végrehajtja, amire élete
Direktívák
eddigi harminchárom éve alatt
programozták. „Jó bizonyítvány,
„Jó bizonyítvány, jó
jó egyetem, jó állás” – sulykolták
a szülei. „Jó férj…” – révedt vaegyetem, jó állás” –
lahová a távolba a nagymamája.
sulykolták a szülei.
„Jó alak” – mondták a barátnők
„Jó férj…” – révedt
a tutit. „Jó szex, jó vacsi” –
követelték a pasijai. „Jó feleség,
valahová a távolba
jó anya” – mosolygott az anyósa
a nagymamája. „Jó
biztatóan.
alak” – mondták a baJó, hogy… hőbörgött egészen
rátnők a tutit. „Jó szex, csendben Nóri.
alá is adták a lovat, de
jó vacsi” – követelték aztPéter
egy fenékkel is meg lehetett
a pasijai. „Jó feleség, ülni: diploma, külföldi ösztöndíj,
jó anya” – mosolygott fel a csúcsra, még mielőtt a negyvenet betölti. Nóri nem szerepelt
az anyósa biztatóan.
a jegyzetei között, de útjába
Jó, hogy… hőbörgött
akadt, és az volt az érzése, hogy
nem lehet mellette elmenni.
csendben Nóri.
A világ legnagyobb szerelme
után, a világ legrosszabb házasságában találták magukat. Legalábbis a legutóbbi SMS szerint.
Fogalmam sincs, hogy Nóri és Péter együtt marad-e. Csak
azért jutott eszembe a történetük, mert nincs benne semmi
rendkívüli. És mert emiatt figyelemre méltó. Egy férfi és egy
nő, épp csak elindultak. Két különböző koreográfia szerint.
A fiú fejében a régi klasszikus. A lány fejében kortárs.
A KSH becslései szerint 2060-ban a nők átlagos életkora
93,2 év lesz, szóval még megérhetjük, hogy férfi és nő között
új összhang születik. Utánanéztem, a japán hölgyek várható
élettartama addigra száz év felett lesz. Talán kevésbé ad okot
a derűlátásra, hogy arrafelé a karácsonyi szezon slágere egy
Yotaro névre hallgató robotcsecsemő volt. A felnőtt, gyermektelen nők vitték, mint a cukrot. A szilikonarcú robotbébi sír,
nevet, gőgicsél, fintorog, mosolyog, emberi érintésre is reagál.
Csak a laptopot kell hozzá bekapcsolni.

Fémhulladékkal
kereskedőket
vettek őrizetbe
Színesfém. 14 főt
állított elő a rendőrség
és a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV)
Győrszentivánon
és Győrben
A Kisalföld című lap beszámolója szerint egy köztudottan
színesfémmel üzletelő család,
„a klán” ingatlanjainál razziáztak a kommandósok, és
az előállítottak mellett több
nagy értékű, külföldi rendszámú gépjárművet is lefoglaltak.
Érdeklődésünkre a NAVnál megerősítették a hírt, és
azt közölték, hogy bővebb információt a napokban adnak
majd az akcióról egy nemzetközi tájékoztató keretében.
A szigorú szabályozás ellenére szinte mindennaposak
a kábel- és más fémlopásokról szóló hírek. Valószínűleg
azért, mert a jól szervezett,
profi bandák a nyílt határok
Leadott engedélyköteles
fémek mennyisége (2011)

Leadó
Magánszemély
Cégek

tonna
3 155 572
2 362 817
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ÁRFOLYAM
PÉNZNEM (1 egységre)

EUR
USD
CHF
GBP

VÉTEL

ELADÁS

292
221,5
237,5
352

294,99
224,99
244,99
364,49

Állami monopólium lehet a fémkereskedelem / katona lászló

miatt könnyedén külföldre
vihetik a lopott árut.
A jelenlegi, 2010-től hatályos fémtörvény szerint a kereskedőknek ötmillió forintos
biztosítékot kell letenniük,
naponta küldenek jelentést
az átadókról és az átvett hulladékról, az átvett fémeket hat
napig tárolniuk kell, a magánszemélyek pedig csak személyi igazolvánnyal és adókártyával adhatnak le árut.
A Nemzetgazdasági Minisztérium még el nem fogadott
javaslata állami monopóliummá tenné a fémkereskedelmet. E szerint magánszemély
csak akkor adhatna le bizonyos fémeket – például kábelt – valamelyik telepen, ha
ehhez megkapta a Nemzeti

Engedéllyel

610

engedéllyel rendelkező fémkereskedő tevékenykedett tavaly az
országban, ebből 78-an telephely
fenntartása nélkül működtek.

Adó- és Vámhivatal engedélyét. Másrészt magánszemély
az ingatlanán nem tárolhatna három köbméternél több
fémet. Az illegálisan működő
kisebb átvevőhelyek tulajdonosai ugyanis most könnyedén kibújhatnak a szankciók
alól azzal, ha azt mondják,
maguk gyűjtögették az évek
során a limlomot. metropol
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Tőzsde

BUX: 18 650,14 (–124,73, – 0,66%)
Mol
18 300

Richter
37 570

OTP
4220

Telekom
388

ESTI ÁRFOLYAMOK

USD
222,94

EUR
291,63

CHF
241,26

Rezsicsökkentés. 52
milliárdos támogatás
a távhőcégeknek
Országosan 52 milliárd forint
állami támogatást kapnak a
távhőcégek, hogy kompen
zálják a rezsicsökkentésből
fakadó kiadásaikat – írta a Ma
gyar Nemzet. Az egyes cégek
által igénybe vehető támoga
tás összege legfeljebb akkora lehet, amekkora a műkö
dési kiadások és a bevételek
különbözete. Az 52 milliárd
fele esik az öt vidéki nagyvá
ros – Pécs, Szeged, Miskolc,
Debrecen és Győr –, továbbá
Budapest szolgáltatóira.

A lakossági rezsicsökken
tésről decemberben döntött a
kormány, és a hatósági ársza
bás, illetve a vezetékadó is be
vételkiesést okoz a szolgálta
tóknál. Ráadásul a fogyasztók
távhődíjhátraléka meghaladja
a 18 milliárd forintot a Ma
gyar Energia Hivatal számí
tásai szerint. Márpedig ez az
összeg közel kétszer akkora,
mint a tolnai megyeszék
hely, Szekszárd városának évi
költségvetése – írta a Magyar
Nemzet cikke. metropol

Európai Unió. Betilthatják
azt a dohányt, amelyből
ezrek élnek nálunk
Új intézkedéseket tervez a
dohánytermékekben
lévő
adalékanyagok betiltására az
Európai Unió egészségügyi
biztosa, Tonio Borg, aki egy
német újságnak nyilatkozott.
A terv már évek óta terítéken
van az ENSZ Egészségügyi Vi
lágszervezete (WHO) és az Eu
rópai Bizottság előtt.
Elsősorban azokra az ada
lékokra vonatkozna a tiltás,
amelyek vonzóbbá kívánják
tenni a dohányzást, mint
például az ízesítők, amilyen
a mentol, a vitaminok, illetve
a rászokást fokozó szerek. A
tiltás viszont így közvetlenül
érintené a Burley dohányfaj
tát is, amely jóval keserűbb,
mint például a Virginia, így
nagy mennyiségben eladha
tatlan lenne az aromásító ada
lékok nélkül.
Magyarországon a közel
5800 hektárnyi dohányter
mő területből 1800 hektá
ron termesztenek Burley
dohányt, így a tiltással kö
zel 10 ezer fő vesztené el
munkalehetőségét. Ráadásul
éppen a foglalkoztatásban

Több ezer munkahely szűnne meg
Magyarországon / mti

Európai Unió

Egyre többen
munka nélkül
Nőtt a munkanélküliség
novemberben az euró
övezetben, és nem válto
zott a 27 tagú Európai Uni
óban. Az euróövezetben
11,8 százalékos volt a ráta,
ami az egy évvel korábbi
hoz képest 1,2 százalékos
emelkedés. Az EU-ban a
novemberi 10,7 százalékos
ráta 0,7 százalékkal maga
sabb 2011 novemberéhez
képest. mti
Költségvetési hiány

Adalékok

599

különböző adalékanyag kerül a cigarettába a dohányon, a papíron és a
cellulóz-acetátból készülő füstszűrön
kívül az USA 1994-es listája szerint.

hátrányos helyzetű ország
részben,
Szabolcs-SzatmárBereg megyében – mondta a
Kossuth Rádió Hajnal-táj című
műsorában
Bényei
Illés,
a Magyar Dohánytermelők Or
szágos Szövetségének elnöke.

Teljesíthető
a 2,7 százalék
Az államháztartás központi pénzforgalmi hiánya
2012-ben 607,5 milliárd
forint volt, a GDP 2,1
százaléka. Így a magán
nyugdíjpénztárból átlépők miatti 50,9 milliárd
forintos többletbevétellel
nem számolva, a kitűzött
GDP-arányos 2,7 százalé
kos hiánycél teljesíthető
lesz a nemzetgazdasági
minisztérium szerint. mti

metropol
HIRDETÉS

2013. január 9. szerda
www.metropol.hu

háttér 6

A puskázás a régi,
csak a módszerek újak
Oktatás. A diákok ma
már legszívesebben
a telefonjukkal
puskáznak

Oldal csalóknak

250

változatos módszer,
a legegyszerűbbektől
a hi-tech, lebukásmentes
megoldásokig. A felsorolt
módszerek és azok
kivitelezési útmutatója
segítségével nemcsak
egyszerű puskázómesterré válsz, de olyan
hatékony tanulási technikákat is megismerhetsz,
amelyek rengeteg fölösleges tanulást takarítanak
meg neked! – hirdeti
magát egy oldal, mely
kifejezetten a puskázásra
szakosodott. Kérdés, hogy
ez legális-e...

Egy jó puska elkészítése akár
órákig is eltarthat. A leleményes diáknak trükkök egész
tárháza lapul a tarsolyában.
Pontosabban csak lapult, és
akár az egész előző mondatot múlt időbe tehetnénk,
köszönhetően a legújabb
puskázási trendeknek. A következő beszélgetés az egyik
budapesti egyetem folyosóján
hangzott el.

Okostelefonnal könnyebb

„Nem tudod, XY-nak hogy sikerült a vizsgája?” – kérdezte
egy fiú. A következő választ
kapta rá: „Megtanult mindent, és nem is puskázott,
mivel nincs okostelefonja.”
A kérdező magától értetődően bólintott, és már témát is
váltott. Egy hallgató szerint
„az okostelefonok megjelenése csökkentette a kreativitást
a puskázás terén. Már annyi

Okostelefonnal ma már minden egyszerűbb / katona lászló

energiát sem kell belefektetni, hogy kiírjuk az adatokat,
elég a Google-t használni,
vagy rárakni a telefonra a pptket. Nem árt az összes óra diáit egy fájlba integrálni, hogy
könnyű legyen keresni benne.” Tehát a diavetítéssel és
a prezentációkkal a tanár gyakorlatilag kész puskát ad.

Csalási módszerek

Lássuk a csalóknak szóló
szakoldal által összegyűjtött
lehetőségek egy részét:
• Okostelefon: gyorsan
kikereshető a segítségével
a helyes válasz, amennyiben
a diáknál maradhat dolgozatírás idejére.
• Palmtop: szintén a segédeszközök élvonalába tartozik

n OKTATÁS
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– pláne akkor, ha van WiFi
az iskolában.
• Vezeték nélküli fülhallgató: a legújabb verziók
már olyan aprók, hogy
szinte lehetetlen kiszúrni
őket. Ha a diák még egy
parányi mikrofont is elrejt
a ruhája alatt, a vizsgán
bármikor feltűnés nélkül
telefonálhat.

A világháló is segít

Az interneten is egymást érik
a különböző oldalak, amelyek a puskázási tippeket
osztogatják, de még olyanok
is akadnak, ahol pár ezer forintért letölthető e-Bookokat
kínálnak, és azt ígérik, hogy
a diák a tanulást a szórakozásra cserélheti, hiszen részletes
elkészítési útmutatókkal és
illusztrációkkal a puskázás
nagymesterévé avatják.
A hallgatók többsége erre
mosolyogva a fejét csóválja,
és azt mondja, inkább másra
költi a pénzét. Egyikük azt is
hozzáteszi, hogy „a telefon
különben is környezetbarát,
nem pazarolsz vele papírt”.
A gimnáziumi tanárok
is egyre gyakrabban kapják
rajta a diákjaikat, amint a
telefonjukban keresik a megoldást a dolgozatban feltett
kérdésekre. Bár ők még kön�-

nyebb helyzetben vannak,
hiszen egy középiskolás teszt
megírása kevesebb tudásanyagot követel, mint egy
egyetemi vizsga. Az általános
iskolában pedig még élnek a
klasszikus módszerek, a tanulók a tolltartójukba és a padra
ragasztják a kis cetliket, vagy
egyszerűen a pad alatt kinyitják a könyvet, és kinézik a
válaszokat. Felmerül persze
a kérdés a dolog morális oldalával kapcsolatban is. Hol
van ott az igazság, ha valaki
kemény tanulás útján szerzi
meg az ötöst, miközben valaHIRDETÉS

ki úgy, hogy puskázik? Sehol,
de a többséget ez nem zavarja.
„Általános iskolában még
szorongtam, hogy valami ros�szat csinálok, ezért nem tudtam puskázni. Most már nem
izgat, mert magamnak tanulok, és ami fontos, azt megtanulom. Ha puskázom, arra
okom van, például a követelmények nem reálisak vagy
nem szükségesek, vagy kevés
időm maradt a felkészülésre”
– meséli az egyik diák.

Mit tehet a tanár?

A tanárok persze megtehetnék, hogy elveszik a diákok
telefonját, mielőtt kezdetét
venné a vizsga. Van, aki megteszi, de természetesen már
erre is akad megoldás. A hallgatók visznek magukkal egy
régi telefont, és egyszerűen
leadják azt.
Persze még mindig ott van
a szóbeli vizsgáztatás lehetősége, illetve megpróbálhatják
kiszúrni, hogy ki az, aki puskázik.
De létezik egy harmadik
opció is: a tanár megbízik
a diákjaiban, és reméli, hogy
azt, amit fontosnak tartanak,
és tudják, hogy később szükségük lesz rá, valóban megtanulják.

Weninger
Andrea

www.metropol.hu
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A Széll Kálmán tér így
újul majd meg 2014-től
Kiállítás. Közösségi
tér válhat Közép-Buda
legforgalmasabb
közlekedési
csomópontjából
A Széll Kálmán tér építészeti
tervpályázataiból nyílt kiállítás a Design Terminálban,
ahol a következő időszakban
párbeszédet, vitaesteket is
szerveznek a közterületek
megújításáról.
A „Találkozzunk az óra
alatt!” elnevezésű rendezvénysorozat
megnyitóján
Szeneczey Balázs városfejlesztési főpolgármester-helyettes
arról beszélt: a térnek továbbra is meg kell őriznie karakterisztikáját, de meg kell szabadulnia mindentől, ami nem
odavaló. – A csomópontnak
vonzó városi köztérré kell válnia – mondta.
A részletes tervezésnél
a közösségi, a gyalogos és a
kerékpáros közlekedés szempontjait is figyelembe veszik,
új mozgólépcsőkkel és lifttel

A Várfok utca irányából így néz ki majd a tér a tervek szerint

akadálymentes kapcsolat jön
létre a Várfok utca felé, csökken a buszok által elfoglalt
terület, egységes építészeti arculatot alakítanak ki és felkészülnek a meghosszabbítandó
fogaskerekű vasút fogadására.
A rekonstrukcióra 4,2 milliárd forint áll rendelkezésre,
amelyben központi költségvetési és a budai fonódó villamos projektjéhez kötődő
forrás is van. A főpolgármester-helyettes az ütemezésről szólva elmondta, hogy a

nyertes Építész Stúdió Kft. és
a Lépték-Terv Kft., valamint a
Főmterv Mérnöki Tervező Kft.
közösen készíti el a részletes
engedélyezési és kivitelezési
terveket, várhatóan az év végéig.
Az építkezés 2014 tavaszán
indulhat meg. A téren igyekeznek helyet találni a Széna
téri buszoknak is, így a mostani végállomáson növelhetik
a zöldfelületek arányát, valamint rendezik a kereskedelmi, vendéglátó funkciókat is.

Mexikói út. Nincsenek
meg a szakközépiskolai
képzéshez a feltételek
Nincsenek meg a szakközépiskolai képzéshez szükséges
tárgyi és infrastrukturális
eszközök a Mexikói úti mozgásjavító iskolában – reagált
a Főpolgármesteri Hivatal a
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
tiltakozására, amiért a 2013–
2014-es tanévtől már nem
indul ott új szakközépiskolai
évfolyam.
A Fővárosi Önkormányzat
emlékeztetett rá: az intézmény igazgatója 2009-ben saját kezdeményezésére kapott
lehetőséget egy nyelvi előkészítős szakközépiskolai osztály indítására a 2010–2011-es
tanévre. A fenntartó önkormányzatnak a szakmai létszámot kellett biztosítania, az

igazgató felelőssége azonban
az infrastruktúra és a tárgyi
feltételek megteremtése volt.
A közlemény szerint ez utóbbi két évre volt adott, a képzés
egészére nem.
Az intézmény teljes felújítása mintegy 200 millió forintba kerülne, és több mint
20 millió forint értékű eszközre volna szükség.
Ráadásul a törvény szerint
szakképzést csak a térségi integrált szakképzési központban lehet oktatni.
Mindezek miatt nem engedélyezték a 2013–014-es
tanévre a szakközépiskolai
osztály indítását, a jelenleg
három évfolyamon működő
egy-egy osztály kifutó rendszerben fog megszűnni.

A Budapest oldal a Metropol
és a Főpolgármesteri
Hivatal Kommunikációs Igazgatóságának
együttműködésével készül.
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2013 nagy
1
Sötétségben –
Star Trek

J. J. Abrams négy éve
várakoztat bennünket
a fantasztikus sikerrel
újjáélesztett sci-fi folytatásával. Ha a második
film is olyan lesz, mint
az első volt, megérte
várakoznunk.
A Sherlock sztárjának, Benedict Cumberbatch-nek színre
lépésével – az angol

2

rosszfiút alakít majd
– még nagyobb az
esélyünk egy nagyszerű
filmre.

The World’s End
(Világvége)
Ha már a hosszú várakozásokról esik szó: Edgar
Wright végre bemutatja
Cornetto-trilógiájának
utolsó darabját a Haláli
hullák hajnala és a Vaskabátok után. A filmben
két barát – Simon Pegg
és Nick Frost – élnek át
újra egy kocsmatúrát,
amely akár a világvégével
is egybeeshet.

3

Ender’s Game
(Végjáték)

Zene

David
Bowie újra
aktív
Tíz év szünet után, 66.
születésnapján új dallal
jelentkezett David Bowie:
a brit énekes Where Are
We Now című száma új
albumát vezeti fel. A The
Next Day március 8-án jelenik meg. Az énekes új dalt
utoljára 2003-ban adott ki,
színpadra pedig 2006-ban
lépett legutóbb. metropol

A sci-fi rajongók hos�szú-hosszú ideje vártak
Orson Scott Card történetének filmváltozatára.
Hamarosan láthatjuk
a történetet, amelyben a
közeljövőben gyerekeket
képeznek ki a földönkívüliek elleni harcra.
Harrison Ford, Ben
Kingsley és Viola Davis
mellett olyan tehetséges

Akikre
figyeljünk

Jegyezze meg
a nevüket ezeknek
a fiatal színészeknek
– sztárok lesznek

fiatal színészek kaptak
szerepet, mint Hailee
Steinfield (A félszemű),
Abigail Breislin (A család
kicsi kincse) és Asa
Butterfield (A leleményes
Hugo) Ender szerepében.

Selena Gomez

AMIBEN MÁR LÁTTUK:
A Disney „Varázslók a
Waverly helyről” című sorozatában és Justin Bieber
karján. Az utóbbi helyen
mostanában már nem.
AZ IDEI NAGY DOBÁSA:
Még ne írjuk le egykori
gyereksztárként: a Spring
Breakersben Vanessa
Hudgens és James Franco
oldalán nagyszerű alakítást nyújt – mintha a Sebhelyes arcú találkozna
Britney Spearsszel.

4
Don Jon’s
szenvedélye

Miután olyan rendezőktől
leshetett el fogásokat,
mint Steven Spielberg és
Christopher Nolan, Joseph

IDÉZET: „Ne nézzék meg”
– válaszolta arra a kérdésre,
hogy mit mondana fiatal
rajongóinak a Spring
Breakersről.

Teresa Palmer

AMIBEN MÁR LÁTTUK:
Földönkívüli menekültként
A negyedikben és a Szédületes éjszakában.
AZ IDEI NAGY DOBÁSA:
A Warm Bodiesban egy élőholt fiú érdeklődésének középpontjába kerül, később

Gordon-Levitt először áll
a kamera mögé, hogy
ebben a modern Don
Juan-történetben mutassa
meg, milyen rendező.
Filmbéli partnere Scarlett
Johansson.

pedig Christian Bale és
Natalie Portman oldalán
láthatjuk a Terrence
Malick rendezte Knight
of Cupsban.
IDÉZET: „Sosem tudhatod, mikor jön a következő, és téged mikor felejtenek el az emberek.”

Rosie HuntingtonWhiteley

AMIBEN MÁR LÁTTUK:
Jason Statham oldalán,
a Transformers 3-ban

Kultúr
Kultúr009

filmjei

Vasember. Superman. Egy vulkán. Egy
zombiháború meg világvége, és persze Baz
Luhrmann. Erre az évre érdemes volt várni.
ned ehrbaR
Metro World News

Z világháború
A Brad Pitt főszereplésével készített zombifilm
kulisszák mögött lezajlott civakodásai talán
érdekesebbek, mint
maga a film lesz, de így
is nagyon kíváncsiak vagyunk a végeredményre.
A legutóbbi információk
szerint a befejezést teljesen átírták és újraforgatták, Pitt és Marc Foster

10

5
Elysium (Elízium)

A District 9 alkotója, Neill
Blomkamp ebbe a nagyszabású akciófilmbe egy kis
társadalmi mondanivalót
is kever azokról, akiknek
mindenük megvan és
akiknek semmijük sincsen.
Bevándorlási kérdések
és a környezetvédelem
is szóba kerül a filmben,
melyben a társadalom szerencsésebb egy százaléka
a pusztuló Föld körül keringő ősi űrállomáson él.

AZ IDEI NAGY DOBÁSA:
Mad Max: Fury Road.
IDÉZET: „A színésznők veszik
át az uralmat a modellmunkák és a címlapfotók terén is”
– mondta régi munkájáról.

Nicholas Hoult

AMIBEN MÁR LÁTTUK:
Az Egy fiúrólban és a Skinsben, Colin Firth-szel flörtölve
az Egy egyedülálló férfiban
és az X-Men: Az elsőkben.
AZ IDEI NAGY DOBÁSA: Főszerepet kapott mind a Warm

9
7

rendező pedig már csak
közvetítőn keresztül voltak hajlandók beszélni
egymással.

A nagy Gatsby

A filmet eredetileg tavaly
karácsonykor mutatták
volna be, de erre csak
idén nyáron kerül sor.
Ez általában nem jó jel,
de hamarosan kiderül
majd, hogy a premier
eltolása valóban bizalmatlanságot jelent-e
az amerikai klasszikus
Luhrmann-féle, 3D-s
feldolgozása iránt.
Bármilyen is lesz a film
esztétikailag, az biztos,
hogy Luhrmann nagyszabású alkotást készített.

6

Warm Bodies
(Meleg testek)
Romantikus komédia egy
élőholt fiúról (Nicholas
Hoult), aki beleszeret
egy lehetséges áldozatába (Teresa Palmer): sok
humorral,
bájjal és
élettel
tele. Ez
nem az
Alkonyatsorozat.

Bodiesban, mind pedig
Az óriásölőben. A következő
X-Men-filmben is visszatér
majd.
IDÉZET: „Fogalma sincsen
róla, milyen jóképű” – mondta róla Jennifer Lawrence,
barátnője és szereplőtársa
az X-Menben. „Azt hiszem,
sok férfi és nő utál engem
emiatt.”

Dane DeHaan

AMIBEN MÁR LÁTTUK:
Az erő krónikájában, valamint

Man of Steel
(Az acélember)

Sokat beszélnek
Zack Snydernek a
Superman-franchise
felélesztésére tett
kísérletéről, hét
évvel Bryan Singer
hervatag Superman
visszatér című filmje
után.
Ha a film sikeres
lesz, kiindulópontul

szolgál majd az
Igazságliga-filmekhez. A DC Comics
ezzel a sorozattal
próbál a Marvel
sikeres Bosszúállókfilmjének farvizén
profitálni. Hogy az
új Superman, Henry
Cavill meggyőzi-e
a közönséget, és
Snyder el tudja-e
felejtetni közönségével az Álomháborút,
nyáron kiderül.

A törvénytelenben Shia
Labeouf oldalán.
AZ IDEI NAGY DOBÁSA:
A Kill Your Darlingsban
Daniel Radcliffe oldalán
tűnik fel, és szerepel a
Place Beyond The Pinesban is Ryan Gosling mellett.
IDÉZET: „Nem hiszem,
hogy sok időt töltenék azzal, hogy a sztárságra készülök. Ha valaki odajön
hozzám, és azt mondja,
nagyon kedvel, megköszönöm neki.”
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Kill Your Darlings
(Végezz kedveseiddel)

Az első filmes rendező, John
Krokidas alkotásából a beatnemzedék születésének hajnala
mellett arról a gyilkosságról
is sok mindent megtudhatunk, amely majdnem
elszakította egymástól
a beatgeneráció ikonikus
művészeit. Daniel Radcliffe
a fiatal Allen Ginsberg
szerepében látható
a filmben.

Anthony Mackie

AMIBEN MÁR LÁTTUK:
A bombák földjénben és
A vasökölben.
AZ IDEI NAGY DOBÁSA:
A Gengszterosztagban
Josh Brolin és Ryan Gosling
oldalán. Majd Michael Bay
akciókomédiájában,
az Izomagyúakban.
IDÉZET: „Igazi szívtipró
lett belőle, mióta utoljára
együtt dolgoztam vele” –
mondja Ryan Goslingról,
akivel a Fél Nelsonban
szerepeltek együtt.

2013. január 9. szerda
www.metropol.hu
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A Kolumbusz előtti

PROMÓCIÓ

Amerika
Azték harcos? Mexikói drukker? Mindkettő: azték (mexica) maszk a focipályán.

Történelem. Már
kapható a megújított
Világtörténelmi
enciklopédia 5. kötete

Sorozat

Mai maják ünnepe a Chichen Itza-i Kukulkán-piramisnál 2012. december 21-én,
a félreértett „világvége” helyett a maja naptár korfordulójának napján / fotók: mti

A 16 kötetes sorozat
a Metropol és a Kossuth
Kiadó közös vállalkozása.
• Az újságárusoknál már
megveheti a Világtörténelmi enciklopédia ötödik
kötetét 1690 forintért.
• A következő kötet
január 16-án jelenik meg.
A kötetek kéthetente
szerdánként követik
egymást, egészen
2013. június 5-ig.
• Előfizethet az egész
sorozatra a kiadónál:
www.kossuth.hu, illetve
www.metropolkonyvtar.hu.

Tudta, hogy a „Mexikó” országnév a magukat „mexicáknak” is hívó aztékok nevéből
ered? Vagy azt, hogy a fél világ
által félreértett maják civilizációja több évezreden át létezett a mai Dél-Mexikó, Guatemala és Honduras területén?
Vagy, hogy az Inka Birodalom
nyelve, a kecsua még ma is tízmillió ember anyanyelve Peruban, Bolíviában, Ecuadorban,
Chilében és Argentínában?
Kissé igazságtalan, hogy ha
a Kolumbusz előtti Amerikára gondolunk, szinte csak ez
a három nép, az aztékok, a

Machu Picchu, az inkák
elveszett városa

Négy évszázadig senki nem
tudott a monumentális inka
városról a felhők között, egy
nehezen megközelíthető,
barátságtalan helyen Peruban,
Cuzcótól 112 kilométerre
északnyugatra. A 15. században épült, 2800 méteres
magasságban, 5000 méteres
csúcsok között. Száz évvel
később, 1570 körül hagyták
el lakói ismeretlen okokból.
Ezután évszázadokig csak
szórványos híradások vannak
róla a nyugati civilizációban,
míg 1911-ben Hiram Bingham
amerikai kutató, Indiana
Jones alakjának megihletője
„fel nem fedezte” egy helyi
földműves, Melchor Alteaga
segítségével.

maják és az inkák jutnak az
eszünkbe. Ennek az az oka,
hogy a fehér ember által írott
történelem fókusza a spanyol
hódítók érkezésekor vetült rá
először a kontinensre. Ma főleg arra az állapotra emlékezünk, amit az ősi kultúrákat
később megsemmisítő keresztény hódítók Kr. u. 1500 körül
éppen találtak a kontinensen.
Így az alig két évszázadig
uralkodó inkák árnyékában
szinte eltűnik Chavín de
Huantar Krisztus előtti fényes
évezrede, vagy Tiahuanaco
fénykora a Titicaca-tónál Kr. u.
300–1000 között. Mint ahogy
az aztékok két évszázada is
elhalványítja az olmékok és a
zapotékok két évezredét...

SIMON
LÁSZLÓ

www.metropol.hu

Nagy indián kultúrák

1

TEOTIHUACÁN: 200 ezres
város volt fénykorában,
a Kr. u. 5–6. évszázadban,
ezer évvel az aztékok
uralma előtt (ma: Mexikó).
A húsz négyzetkilométeres
épülettengert hatalmas piramistemplomok uralták. 650
és 750 között bekövetkezett
bukásának oka ma is rejtély.  

2

TOLTÉKOK: fél évezreden
át domináns kultúra a mai
Mexikóban az aztékok előtt.

3

CHAVÍN DE HUANTAR:
Kr. e. 1000–200 közötti
hatalmas civilizáció a mai
Peruban, monumentális
építményekkel, szobrokkal.

4

MOCHIKÁK, NAZCÁK:
kézműves, szintén nagy
építményeket emelő kultúrák
a mai Peruban a Kr. e. 200–
Kr. u. 700 közötti időszakban.

3
sport

Kosárlabda

Papírforma
vereség
A női kosárlabda
Euroligában a Hat-Agro Uni
Győrt a Szpartak Moszkva
fogadta. Az esélyeknek
megfelelően az oroszok
fölényes győzelmet
arattak Bujdosó Nóráék
(képünkön) felett. A 4/5-ös
mérlegnél tartó győriek
jövő csütörtökön a spanyol
Rivas Ecopolist fogadják.
metropol/mti

Euroliga

100 62
Moszkva

Győr

2013. január 9. szerda
www.metropol.hu
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Oda Gera szezonja
Labdarúgás. Legalább
féléves kihagyás vár
a West Bromwich
Albion csatárára
Gera Zoltán számára véget ért
a szezon, a magyar válogatott
és az angol West Bromwich
Albion labdarúgója ugyanis
keresztszalag-szakadást szenvedett, és legalább féléves kihagyás vár rá.
A 33 éves támadó szombaton vált harcképtelenné klubcsapatának a Queens Park
Rangers elleni – 1-1-re végződő – FA-kupa-mérkőzésén.
A 21. percben, Park Dzsi
Szung belépője nyomán sérült meg, és le kellett cserélni. Ráadásul ugyanaz a térde
sérült meg, melyet korábban
már meg kellett műteni keresztszalag-szakadás
miatt.
Ezúttal a vizsgálatok azt az
eredményt hozták, hogy a
szakadás mellett porcleválás
is van a térdében.
A magyar szövetség kedden honlapján azt közölte,
hogy a válogatott csapatkapitánya személyesen tájékoztatta Egervári Sándor szövetségi
kapitányt a sérüléséről. Azt
ugyanakkor még nem tudta
megmondani, hogy a szükséges operációra hol és mikor
kerül sor.
Gera így nem csupán az
angol bajnoki szezon második
felét, de a magyar válogatott

Gera szombaton, a Qeens Park Rangers elleni meccsen sérült meg / getty images

márciusi, két sorsdöntő világbajnoki selejtezőjét is kihagyja a románok és a törökök
ellen.
A magyar futballistának
nem ez az első ilyen esete:
2011 novemberében olyan súlyos térdsérülést szenvedett,
hogy a szezon hátralévő részében nem játszhatott, s csak
tavaly augusztusban térhetett
vissza a pályára. metropol/mti

Labdarúgás. Magasztalja
a nemzetközi sajtó
az aranylabdás Messit
A hétfőn 2012-es teljesítményéért Aranylabdával díjazott Lionel Messit tartotta a
legesélyesebbnek a magyar
szakemberek többsége is. A
Barcelona csatárára szavazott
Egervári Sándor, a magyar
labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Csillag Péter,
aki a magyar sportújságírókat képviselte és László Csaba is, aki Litvánia szövetségi
kapitányaként szavazhatott.
Cristiano Ronaldóra voksolt

Gera Zoltán sikerei

Magyarországon a Ferencvárossal, külföldön a West
Bromwich Albionnal volt
a leginkább sikeres.

• Magyar szuperkupagyőztes: 2004

• Magyar bajnok: 2001, 2004

• Football League
Championship, bajnok:
2008

• Magyar Kupa-győztes:
2003, 2004

• Az év labdarúgója Magyarországon: 2002, 2004, 2005.

HIRDETÉS

ugyanakkor Gera Zoltán, a
magyar válogatott csapatkapitánya, Urbányi István, a Maldív-szigetek válogatottjának
vezetője pedig Iniestát jelölte
meg az első helyen.
Külföldön pedig az egekig
magasztalták Messit: „a futballt ma Messinek hívják”, „a
történelem legjobbja”, „Messi
szuperpókere” – ilyen és ehhez hasonló jelzőkkel illették
az argentin játékost.
metropol/mti
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2013.
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1

Január 11–27.

Férfi kézilabda-világbajnokság

2

Labdarúgó vb-selejtezők

Négy mérkőzésből szerzett 9 pontjával a
pótkvalifikációra jogosító második helyen
áll a magyar válogatott a világbajnoki
selejtezős csoportjában. A D ágon szereplő
együttes sorsdöntő csata előtt áll: március
22-én a Puskás Ferenc Stadionban Romániát fogadja. Az eddig szintén 9 pontot gyűjtő
románok elleni összecsapás után két erőt
próbáló idegenbeli meccs következik. Az
idei évben hat világbajnoki kvalifikációs
mérkőzést játszik Egervári Sándor együttese: sorrendben Románia, Törökország, újra
Románia, aztán Észtország, Hollandia és
Andorra lesznek az ellenfelek.

Március 22.

A világ egyik legpompásabb futballarénája,
az új Wembley-stadion
látja vendégül május
25-én a Bajnokok Ligája
döntőjének két
szereplőjét. Ami biztos:
a londoni szentélyben
új győztest avatnak
majd, hiszen a címvédő
angol Chelsea már a
csoportkört sem élte
túl, s csupán az Európa
Ligában folytathatja.

Július 10.

Atlétikai
Gyulaiemlékverseny

NOB-döntés
a 2020-as olimpiáról
A 2016-os nyári játékoknak
Rio de Janeiro (képünkön)
ad otthont, a 2020as helyszínről szep
tember 7-én, a NOB
Buenos Aires-i közgyűlésén
születik döntés. A rendezésért Isztambul,
Madrid és Tokió
verseng.

kiemelkedő
sportesemény

2013-ban nem rendeznek sem olimpiai
játékokat, sem futball-vb-t, mégsem lesz
unalmas év. Ráadásul több eseménynek
Magyarország ad otthont.

Újra a Papp László Budapest Sportaréna ad
otthont a második vonal küzdelmeinek.
A szapporóinál is nagyobb bravúr szükségeltetne a feljutáshoz, hiszen a brit, a dél-koreai, a kazah, az olasz és a japán válogatott
lesz a mieink ellenfele április 14–20. között.

www.metropol.hu

6
Szeptember 7.

Június 1–2.

A férfi Final Fournak június 1–2-án Köln ad
majd otthont. A részt vevő klubok
eleve 100 ezer euróval gazdagodnak, a végső győztes további
250 ezer eurót kasszírozhat.
A nyáron alaposan megerősített MKB Veszprémnek –
Antonio Carlos Ortegával
(képünkön) a kispadon
– sikerülhet a bravúr,
s először a BL történetében eljuthat
a torna négyes
döntőjébe.

Augusztus 5–12.

Vívó-világbajnokság

8

7
10 11
S. tóth jános

Az olimpiai bajnok
sprinter Sanya Richards-Ross (képünkön) volt a múlt évben
a Puskás Ferenc Stadionban lebonyolított
gála egyik sztárvendége. Noha az emlékversenyre London után került sor, a szervezőknek világklasszisokat sikerült a magyar
fővárosba csábítaniuk. Dobókörbe lépett a
friss olimpiai aranyérmes Pars Krisztián is.
Idén július 10-én rendezik meg a nagydíjat,
várhatóan hasonlóan rangos mezőnnyel.

9

Divízió I-es jégkorong-vb

Kézilabda-BL, négyes döntő

Labdarúgó
Bajnokok Ligája-döntő
Május 25.

Április 14–20.

11
4 5

A londoni olimpián 4. lett a magyar válogatott. S máris itt az új feladat: a Nagy László
(képünkön) vezette együttesnek január
11–27. között zajló spanyolországi torna
csoportkörében a házigazdákkal, a horvátokkal, az egyiptomiakkal, az algériaiakkal
és az ausztrálokkal kell küzdenie a továbbjutásra jogosító négy hely valamelyikéért.

3
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Forma–1 Magyar Nagydíj

A 64. Forma–1-es szezon március 17-én
a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal rajtol
majd. A Magyar GP sorrendben a tizenegyedik futam lesz, és július 28-án rendezik
meg Mogyoródon. A jelenlegi szerződés
2016-ig szól, de tavaly novemberben biztató
tárgyalások zajlottak Bernie Ecclestone és
a Hungaroring Zrt. képviselői között, így
jó esély van rá, hogy további öt esztendőre
sikerül meghosszabbítani a megállapodást.

Szilágyi Áron szenzációs londoni teljesítménye újra reflektorfénybe állította a magyar
vívósportot. Tökéletes időzítés tehát, hogy
a 2013-as világbajnokságnak a magyar
főváros lehet a házigazdája. A versenyre
augusztus 5. és 12. között kerül sor a Papp
László Budapest Sportarénában. Az első két
napon a hat egyéni versenyszám selejtezőjét bonyolítják le, aztán három napon át az
egyéni főtáblás asszók jönnek, végül pedig
a csapatversenyeket rendezik meg.

Július 28.

December 6.

Birkózó- Szeptember 16–22.
világbajnokság

Egy ezüst- és egy bronzéremmel tértek haza
a magyarok Londonból
Lőrincz Tamás és Módos Péter (képünkön)
jóvoltából, s azóta Hatos Gábor is megkapta
az őt megillető bronzot. Őket is láthatják
majd a szurkolók szeptember 16. és 22.
között a budapesti SYMA csarnokban.

A 2014-es futball-vb sorsolása

Harminckét csapat vehet részt a jövő évi
világbajnokságon, amelynek Brazília ad
otthont. Az aranycsatát Rio de Janeiróban,
a Maracana Stadionban (képünkön) vívják
majd. A vb csoportbeosztását december
6-án készítik el Costa do Sauípe üdülőhelyen; ha a magyar csapat is érdekelt lenne,
1986 után térne vissza a világbajnokságra...

2013. január 9. szerda
www.metropol.hu

Labdarúgás

Magyar–román
vb-selejtező: zárt
kapuk mögött
A Nemzetközi Labdarúgó
Szövetség (FIFA) fegyelmi
bizottságának döntése értelmében a magyar válogatott Románia elleni hazai
vb-selejtezőjét zárt kapuk
mögött köteles lejátszani
március 22-én. A büntetés
oka, hogy augusztus 15-én
az Izrael elleni barátságos
mérkőzésen a szurkolók
egy csoportja antiszemita
rigmusokat kiabált és sértő jelképeket mutatott fel.
Bulgáriának szintén
zárt kapuk mögött kell
lejátszania a következő selejtezőjét, miután
szurkolói a Dánia elleni
meccsen petárdáztak, és
sértegették a színesbőrű
Patrick Mtiligiát. mti
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Két év szünet vár Janicsra
Kajak-kenu. Janicsén
kívül még három
magyar kérvényét
utasították el
Négy sportoló országváltásra
vonatkozó kérelmét utasította el a Nemzetközi Kajak-kenu
Szövetség (ICF). Dusev-Janics
Natasa mellett Csipes Tamara,
Paksy Tímea és Hadvina Gergely sem válthat országot.
– Informálisan már korábban tájékoztatták a döntésről
a magyar szövetséget, amely
tudomásul veszi azt – reagált
tegnap az ICF december végi
hírleveléből kiderült határozatokra Ábrahám Attila, a
magyar szövetség főtitkára. A
spotvezető hozzátette, a határozatok véglegesnek tekinthetőek, de azt nem tudja, hogy

Az ICF döntései

• Elutasította: Dusev-Janics
Natasa (Szerbiába), Csipes
Tamara (Ausztráliába),
Paksy Tímea (Ausztriába),
Hadvina Gergely (Görögországba)

Janics a londoni olimpián egy ezüst- és egy bronzérmet nyert / mti

esetleg valaki akar-e „trükközni”. Ábrahám valószínűleg ez
alatt azt értette, hogy elvben
Janics megteheti, hogy Bulgáriába megy, hiszen – mivel
férje bolgár állampolgár – ez
elé a magyar szövetség nem
gördíthet akadályt. Ez után
a bolgár és a szerb szövetség
akár meg is állapodhat Janics

átadásáról. Másik, korábban
már felvetett lehetőség, hogy
Janics és férje elválik, majd
– miután férje megkapta a
szerb állampolgárságot – újra
összeházasodnak.
Máskülön
ben Janics nem
csak idén,
de a 2014-es
moszkvai vb-n sem versenyezhet szerbként. metropol/mti

• Elfogadta: Olimpia
Andrianova Duseva,
Krisztian Andrianov
Dusev és Ruzicic-Benedek
Dalma (Szerbiába), Sáth
Bence és Durkó Gábor
(Ausztráliába), Alexandra
Georgopoulou (Görögországba), Sarudi Aliz
(Ciprusra), Szabó Ágnes
(Ausztriába)
• Magyarországra jön:
Marcel Potocny (Szlovákiából), Bastian Prekel
(Németországból)

HIRDETÉS
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posta 15
Mit szól hozzá?

Még több rejtvény!
Minden kedden Füles!

Januártól néhány ponton változott a béren kívüli juttatások
rendszere. Ön kap a munkahelyén kafetériát?

„Igen, tavaly
havonta
ötezer forint
Erzsébet-utalványt kaptam,
amelyből
egyszer bevásároltam.
Ha minden igaz, az összeg
idén emelkedik egy kicsit.”

„A mostani
munkahelyemen nem
jár kafetéria,
de korábban,
amíg egy
miskolci múzeumban dolgoztam, minden hónapban
kaptam étkezési utalványt.”

„Igen,
a munkáltatóm Erzsébetutalványt és
SZÉP Kártyát
is ad, az egyikből élelmiszert
veszek, a másikat pedig
melegétkezésre fordítom.”

Frank György Istvánné
29, ellenőr, Budapest

Takács Péter
42, ingatlanközvetítő, Budapest

Solymosi Balázs
39, kábeltévé-szerelő, Budapest

sorozatok keretei (díszlete)
között. Az élvonalbeli ligákban játszó, gyakran vonzó
külsejű játékosok gazdagok
és sikeresek, akárcsak a sorozathősök. Mint a mesében,
sokan szegény sorból válnak
gazdaggá. Céltudatos, erősen
motivált fiatalemberek.
Hát még a focistafeleségek,
élükön a popsztár Victoria
Beckhammel! Mintha a
népszerű sorozatfilmekből
léptek volna ki. A nyugati
sajtóban külön elnevezésük
van (WAGs). Ez a rendkívül
csinos, luxuséletvitelt folytató, divat- és vásárlásmániás
„focifeleségek” gyűjtőneve.
A bulvár- és divatlapok, női
magazinok nagy terjedelemben foglalkoznak velük.
Van azonban egy alapvető különbség a szappanoperahősök és az elit labdarúgók között: a sportban döntő a teljesítmény!
A sport élménye, hogy
egyenlők az esélyek, és
a legjobb diadalmaskodik.
Mi, szurkolók csodáljuk a kiemelkedő játékosokat, akik
ügyesek, erősek, és – akár
drámai csatában is – képesek győzni. Ez az a katarzis,
amely az emberek döntő
többségére hat, tekintet

nélkül kulturális és életkori
különbségekre. Ezért válhatnak kiemelkedő sportolók
annyi fiatal példaképévé.
Ez az igazi tartalom, a többi
szappanopera-ízű hír csak
körítés.

Olvasói levelek

Labdarúgás
és szappanopera
Az egyik sztárfocista szilveszterkor megütötte a
feleségét. Megbánta tettét,
de már késő volt. A feleség
beadja válókeresetét. Pedig
álomházasságnak indult
a kiváló labdarúgó és a gyönyörű modell frigye. Vezető
sporthír lett az incidensből.
Ugyancsak kiemelt hír
lett egy angol élvonalbeli
focicsapat edzésén történt
inzultus. Az egyik sztárjátékos kíméletlenül csúszott
be játékostársának, mire
a neves edző és a durva
játékos összeszólalkozott,
ráncigálták egymás ruháját.
Az edzésen jelen volt egy
fotóriporter, aki sorozatot
készített az eseményről.
A képek bejárták a világsajtót. A közönség aggódott egy
másik kiváló edzőért, akit
fültőmirigy-daganattal operáltak. A tréner hamarosan
újra a kispadról dirigálhatja
csapatát.
A labdarúgásról szóló
hírek egy része – különösen
uborkaszezonban – hasonlít a szappanoperákhoz.
Számos egyezés van az
idézett hírek és az említett

Jády György, Budapest

A hidakat
sem ismerik
Egyik délután magányosan döcögtem a 49-es villamoson. Egy fiatalember
érdeklődve kérdezi, hogy
a villamos áthalad-e a hídon.
Megkérdeztem: melyik
hídon, a Szabadság hídon?
A fiatalember egy pillanatra
elbizonytalanodott, aztán
így felelt: a zöldön.
Mélységesen felháborodtam azon, hogy a fiatal generáció mennyire nem ismeri
azt a nem túl sok hidunkat,
ami van. Ez egy egész
országra kiterjedő probléma.
Úgyis annyi okostelefonra
telepíthető alkalmazás van,
miért ne lehetne egy olyan
is, amely Magyarország
kulturális értékeit foglalja
össze? Bár e hiányosság nem
csak a fiatalokon múlik.
P. Mária, Budapest

A leveleket
az alábbi
címre
küldjék:

Sudoku

Cím:
Metropol-posta,
Metropol,
1387 Budapest,
Pf. 1024,
Fax: 431-6401
E-mail:
metropolposta@
metropol.hu
Csak névvel és címmel
ellátott leveleket
közlünk.
A leveleket szerkesztve
és rövidítve közöljük.
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Janics Natasa két évig
nem versenyezhet

három másik országváltó magyar kajakost is eltiltottak
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10. oldal

országos

Kafetéria:
a lényeg
marad
Munkaadók. A legtöbb cégnél most gondolják át a béren kívüli
juttatások rendszerét Változások. A lényeg idén is változatlan,
de sok a módosítás a részletekben Erzsébet-utalvány. 8000
forintra nőtt a keretösszeg SZÉP Kártya. Bővülő lehetőségek
a szabadidő alszámlán Adó. Magasabbak idén a terhek 2. oldal

Kommandósok A puskázás régi,
a módszerek újak
fogtak el 14
fémhulladékkereskedőt

Villanyóra

A postás
olvassa le

2. oldal

Az áram- és gázárcsökkentés mellett a víz- és szemétdíjakat is felülvizsgálná a kormány / mti

A győri akcióban egy ismert klán
tagjait kapták el. A profi fémtolvajok
külföldre is szállítanak, így nehéz a
kereskedelmen keresztül ellenőrizni
az „üzletágat”. Hamarosan jön
az állami monopólium. 4. oldal

Egyelőre marad
a heti ülésezés
Kövér László szerint
ebben a ciklusban
még nem reális
a háromhetenkénti
ülésezés. Az Országgyűlés elnöke kritizálta az Alkotmánybíróságot. 2. oldal

Ma már a mobiltelefon a fő eszköz
a puskázásra a vizsgázásnál és dolgozatírásnál a „klasszikus” módszerek
helyett. Fejlett a magyar csalási kultúra: a puskázás errefelé bocsánatos
bűnnek számít. 8. oldal

1
hírek
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Kafetéria 2013:
a keretek maradnak
Többféle utalvány, több elfogadóhelyen / kálló péter

Juttatások. Kicsit
több a lehetőség,
egyszerűbbek a
szabályok és magasabb
az adóteher januártól

Országgyűlés

Kövér:
most nem
változik
az ülésezés
Az Országgyűlés elnöke
szerint vállaltan politikai
döntést hozott az Alkotmánybíróság a választási
regisztráció lehetőségének kiiktatásával. Kövér
László a Zalai Hírlapnak
elmondta, hogy a testület
döntését tudomásul veszik,
de szerinte megteremthető lenne a választási
regisztráció alkotmányos
alapja, és szükség is lenne
a bevezetésére, a hátralévő
másfél év azonban kevés
arra, hogy ezt tisztességgel,
biztonságot sugalló módon
meg tudják tenni.
Kövér László ebben a ciklusban nem látja a realitását
annak, hogy újra három
hetente ülésezzen az
Országgyűlés. Az új házszabály ez év tavaszán elkészül, akkor csupán döntés
kérdése, hogy érdemes-e
mondjuk szeptembertől
ezt a házszabályt próba
jelleggel bevezetni, hogy
2014-re, az új parlament
felállására, annak hibáit
kijavítsák – közölte. mti

A béren kívüli juttatások
rendszerét idén már 35,7
százalékos közteher sújtja,
mivel 10 helyett 14 százalékos ehót kell a munkáltatónak ezek után a juttatások
után fizetnie, de ezen kívül
is bekövetkeztek változások a
rendszerben a tavalyihoz képest. Tegnap a Cafeteria 2013
konferencián foglalták össze,
mi marad és mi változik a
rendszerben.

Erzsébet-utalvány

Az Erzsébet-utalványok a tavalyi 5000 helyett 8000 forintig adhatók kedvezményes
adózási feltételekkel: ezek
melegétkezésre továbbra is
használhatók.
Az összeghatár-emeléssel
párhuzamosan a munkálta-

tóknak lehetőségük nyílik
egyedi címletezés kérésére,
illetve új tagokkal is bővül az
utalványcsalád 2013-ra.
Az Iskola Erzsébet-utalvánnyal a tanév első napját
megelőző 60. naptól év végéig
lehet tankönyvet, taneszközt
és ruházatot vásárolni. Ezt a
családi pótlékra jogosult szülő és a vele egy háztartásban
élő házastársa kérheti a minimálbér 30 százalékáig terjedő
értékben.
A Szabadidő Erzsébet-utalvány sporteseményre és kulturális szolgáltatás igénybevételére használható, évi 50 000
forint értékig adómentesen.

2,5

milliárdos keretösszeggel indul idén
az anyagi és szociális nehézségekkel
küzdőket szociális üdültetési lehetőséggel segítő Erzsébet-program.

Az Ajándék Erzsébet-utalván�nyal műszaki cikket, könyvet,
ruházatot vehetünk.

SZÉP Kártya

Az alszámlánként felhasználható maximális összegek
megmaradnak, a szabadidő

Számokban

• 775 ezer munkavállaló
használt tavaly SZÉP Kártyát.
• 18 ezer munkáltatónál
volt választható ez
a béren kívüli juttatás.
• 65 milliárd forintnyi összeg
került a kártyákra.

• 2 milliónál is több munkavállaló választotta tavaly az
Erzsébet-utalványt.
• 35 ezer munkáltató kínált
tavaly Erzsébet-utalványt,
és 30 ezer fölött jár
az elfogadóhelyek
száma.

alszámláról pedig már sporttevékenységek, tagsági díj,
terembérlés, sportszerbérlés,
sporttanfolyamon való részvétel is fizethető.

Új lehetőségek

A munkahelyi étkeztetés szabályai egyszerűsödtek: most
már abban az esetben is használhatnak belső utalványt
vagy elektronikus adathordozót a munkahelyi étkezdéken,
ha azt külsősök is látogatják a
cég alkalmazottai mellett. Új
lehetőség az is, hogy az önsegélyező pénztárba belépők
gyermekük taníttatását is segíthetik, illetve devizahitelük
törlesztésében is segítséghez
juthatnak kafetéria által. Arról, hogy milyen feltételekkel
lehet ezeket igénybe venni,
érdemes tájékozódni: a hitelsegítséget csak azok kérhetik,
akiknek törlesztőrészlete a
felvétel óta legalább 20 százalékkal megnőtt.

krezinger
szonja

www.metropol.hu

Ellenzék. A szocialisták
programjáról tárgyaltak
az Együtt 2014 nélkül
A „Szövetség a változásért”
elnevezésű ellenzéki kezdeményezés tegnap az MSZP
gazdaságpolitikai programjáról tárgyalt. A megbeszélésen
az Együtt 2014 nem vett részt.
Bajnai Gordon (Haza és
Haladás Egyesület) volt miniszterelnök szerint a szakpolitikai egyeztetések valójában
koalíciós tárgyalások, erre
pedig sem a jelenlegi időpont,
sem az MSZP által javasolt
forma és résztvevői kör nem
megfelelő.

Erzsébet-program

– Ha a választók azt látják,
hogy pártok képviselői alkudoznak egy zárt helyiségben,
az lesz az érzésük, hogy nem
változott semmi – jelentette
ki Bajnai.
Tóbiás József, az MSZP
frakcióigazgatója erre úgy reagált, hogy folytatják azt az
ütemtervet, amely elvezethet
egy választási együttműködéshez. Az ellenzék közjogi
egyeztetésének mai, második fordulóján már az Együtt
2014 is részt vesz. mti

Közüzemi díjak

Postás olvassa le a mérőt

A Magyar Posta kézbesítői
olvassák le januártól az
ELMŰ–ÉMÁSZ csoporthoz
tartozó villanyórákat.

A víz- és szemétdíj
is csökkenhet
A víz-, a csatorna- és a
szemétszállítási díjak felülvizsgálatát is indokoltnak tartja Rogán Antal.
A Fidesz frakcióvezetője
azt is mondta: a kezükben
lévő összes eszközzel fel
fognak lépni a tranzakciós
illeték áthárítása ellen. mti

• A posta a ciklikus leolvasást végzi majd a cég
szolgáltatási területén havi
és éves rendszerességgel,
a mérőórák leolvasási sorrendjét az áramszolgáltató
számlázási rendszerében
rögzített leolvasási egységek határozzák meg.
• A leolvasások száma
milliós nagyságrendű,
a későbbiekben az
elektronikus számlázás és
nyilvántartás rendszerének
bevezetését is szolgálhatja.

Külföld 3

Katalán önállóságot
készítenek elő
Spanyolország.
Függetlenségi
menetrendről egyeztek
meg a katalán
nacionalista pártok
Katalónia nacionalista pártjai
megállapodtak egy menetrendről az északkelet-spanyolországi régió függetlenné
Egyesült Államok

válási folyamatával kapcsolatban – jelentette kedden az El
País című spanyol napilap.
A tervek szerint a kormányzó Konvergencia és Unió
(CiU) és a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) a barcelonai parlament január 23-án
esedékes első rendes ülésén
fogadja majd el a katalán szuverenitásról szóló nyilatkozatot, valamint dönt a „nemzeti
átmenet bizottságának” felállításáról. A két nacionalista
Románia

párt által elfogadott menetrend értelmében a szóban forgó testület februárban veszi
fel a munkát, és előkészíti az
önálló államisághoz vezető
utat.
Régóta
nehezményezik
a katalánok, hogy a spanyol
költségvetés nettó befizetőiként támogatniuk kell a
központi államot. A madridi
központi kormányzat törvényellenesnek tekinti a függetlenségi tervet. mti

Erdőtüzek Ausztráliában
A legmagasabb fokú készültségbe helyezték a tűzoltóságot Ausztrália
legsűrűbben lakott, délkeleti részén, ahol a rekordmeleg és az erős
szél miatt mintegy 130 erdőtűz keletkezett, ebből negyvenet még nem
tudtak megfékezni. Az elmúlt napokban száz ház égett ki. / mti

Fülöp-szigetek

Honduras

Nem tárgyalják
az őssejtügyet

Volt szekusból
lesz EP-képviselő

Guam szigetéről
indították a drónt

Aranyozott
kalasnyikov

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság úgy határozott, hogy
nem tűzi napirendre azt
a keresetet, amelyet csaknem négy éve nyújtott be
két kutató azzal a céllal,
hogy tiltsák be az embrionális őssejtkutatás szövetségi finanszírozását. mti

A Securitate – az egykori
kommunista titkosszolgálat – egy volt tisztje
kerül Romániából az
Európai Parlamentbe. Dan
Zamfirescu a Nagy Románia Párt (PRM) jelöltjeként
kap mandátumot egy
lemondás miatt. mti

Guam szigetéről indították
tavaly szeptemberben egy
hadgyakorlaton azt a pilóta nélküli amerikai repülőgépet, amelyet a múlt
héten találtak az óceán
vizében lebegve, a Fülöpszigetek egyik központi
tartománya közelében. mti

Egy aranyozott, gyémántokkal és smaragddal kirakott AK-47-es gépkarabélyt
foglaltak le a hatóságok
Hondurasban. Az 50 ezer
dollár értékű kalasnyikov
a hírhedt mexikói drogkartell, a Los Zetas egyik
tagjáé lehetett. mti

394 centiméter hosszú a drón / mti
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Vélemény

Vass
Virág

Az év első
válása
Lehet, hogy a hetedik év veszélyes egy házasságban, de
a hetedik hónap is! Nóri már karácsony előtt rémülten nézett
rám: „El akarok válni!” Ennek ellenére átvészelték valahogy
az ünnepeket. A szilveszteri buli másnapján a szokásos
hirtelenségükkel és konokságukkal csaptak össze. Folytatódott minden, mint a rossz időjárás. Nóri segélykérő SMS-eket
küldött, suttogva hívott a fürdőszobából, hogy elmondja,
mennyire megrémíti a gondolat, hogy kiszeret Péterből, pedig
csak nemrégen szeretett bele. Fél évig jártak, fél évig együtt
éltek, alig több, mint fél éve házasok. Nagyon fél.
Nem értek a házassági krízisekhez, igaz, nem is találkoztam senkivel, aki értene, azt az egy házassági terapeutanőt
leszámítva, akivel együtt jártam tajcsizni. Fel akart készülni
mentálisan a válóperére. Nóriék túl vannak az ünneplőruhás
részen, az igézeten és bűvöleten, és csak hümmögnek.
„Talán azért látod ilyen sötéten – véltem –, mert mindennap hajnalban kelsz.” Csak akkor volt ideje futni. Mégsem
nevezném pacsirtatípusnak, mert bevásárolni meg este fél
kilenckor szokott a hipermarketben.
Túl sok benne a szorongás, pedig csak szeretné rendesen
csinálni a dolgokat. Az a kényszerképzete, hogy egyforma
figyelmet szentelhet a férjének, a munkájának, a másoddiplomájának, a peteérésének, az elfogyasztott és elégetett
kalóriák helyes arányának, a fűszernövényeinek, továbbá a
rámenős magazin által javasolt pozitúráknak. (A cikket nem
volt ideje végigolvasni, csak átfutotta a szemléltető ábrákat.)
Jól nevelt robotként automatikusan végrehajtja, amire élete
Direktívák
eddigi harminchárom éve alatt
programozták. „Jó bizonyítvány,
„Jó bizonyítvány, jó
jó egyetem, jó állás” – sulykolták
a szülei. „Jó férj…” – révedt vaegyetem, jó állás” –
lahová a távolba a nagymamája.
sulykolták a szülei.
„Jó alak” – mondták a barátnők
„Jó férj…” – révedt
a tutit. „Jó szex, jó vacsi” –
követelték a pasijai. „Jó feleség,
valahová a távolba
jó anya” – mosolygott az anyósa
a nagymamája. „Jó
biztatóan.
alak” – mondták a baJó, hogy… hőbörgött egészen
rátnők a tutit. „Jó szex, csendben Nóri.
alá is adták a lovat, de
jó vacsi” – követelték aztPéter
egy fenékkel is meg lehetett
a pasijai. „Jó feleség, ülni: diploma, külföldi ösztöndíj,
jó anya” – mosolygott fel a csúcsra, még mielőtt a negyvenet betölti. Nóri nem szerepelt
az anyósa biztatóan.
a jegyzetei között, de útjába
Jó, hogy… hőbörgött
akadt, és az volt az érzése, hogy
nem lehet mellette elmenni.
csendben Nóri.
A világ legnagyobb szerelme
után, a világ legrosszabb házasságában találták magukat. Legalábbis a legutóbbi SMS szerint.
Fogalmam sincs, hogy Nóri és Péter együtt marad-e. Csak
azért jutott eszembe a történetük, mert nincs benne semmi
rendkívüli. És mert emiatt figyelemre méltó. Egy férfi és egy
nő, épp csak elindultak. Két különböző koreográfia szerint.
A fiú fejében a régi klasszikus. A lány fejében kortárs.
A KSH becslései szerint 2060-ban a nők átlagos életkora
93,2 év lesz, szóval még megérhetjük, hogy férfi és nő között
új összhang születik. Utánanéztem, a japán hölgyek várható
élettartama addigra száz év felett lesz. Talán kevésbé ad okot
a derűlátásra, hogy arrafelé a karácsonyi szezon slágere egy
Yotaro névre hallgató robotcsecsemő volt. A felnőtt, gyermektelen nők vitték, mint a cukrot. A szilikonarcú robotbébi sír,
nevet, gőgicsél, fintorog, mosolyog, emberi érintésre is reagál.
Csak a laptopot kell hozzá bekapcsolni.

gazdaság 4

Színesfém. Egy kereskedő
család tagjait vették
őrizetbe kommandósok
Tizennégy
fémhulladék-kereskedőt vett őrizetbe egynapos, összehangolt akció
során a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
Győrszentivánon és Győrben
– tudta meg a Kisalföld. A
lap beszámolója szerint egy
köztudottan
színesfémmel
üzletelő család, „a klán” ingatlanjainál razziáztak a kommandósok, és az előállítottak
mellett több nagy értékű, külföldi rendszámú gépjárművet
is lefoglaltak.
Érdeklődésünkre a NAVnál megerősítették a hírt, és
azt közölték, hogy bővebb információt a napokban adnak
majd az akcióról egy nemzetközi tájékoztató keretében.
A szigorú szabályozás ellenére szinte mindennaposak
a kábel- és más fémlopásokról szóló hírek. Valószínűleg
azért, mert a jól szervezett,
profi bandák a nyílt határok
miatt könnyedén külföldre
vihetik a lopott árut.
A jelenlegi, 2010-től hatályos fémtörvény szerint a kereskedőknek ötmillió forintos
biztosítékot kell letenniük,
naponta küldenek jelentést
az átadókról és az átvett hulladékról, az átvett fémeket hat
napig tárolniuk kell, a magánszemélyek pedig csak szeméLeadott engedélyköteles
fémek mennyisége (2011)

Leadó
Magánszemély
Cégek
HIRDETÉS

tonna
3 155 572
2 362 817

Állami monopólium lehet
a fémkereskedelem / katona lászló
Engedéllyel

610

engedéllyel rendelkező fémkereskedő tevékenykedett tavaly az
országban, ebből 78-an telephely
fenntartása nélkül működtek.

lyi igazolvánnyal és adókártyával adhatnak le árut.
A Nemzetgazdasági Minisztérium még el nem fogadott
javaslata állami monopóliummá tenné a fémkereskedelmet. E szerint magánszemély
csak akkor adhatna le bizonyos fémeket – például kábelt
– valamelyik telepen, ha ehhez megkapta a Nemzeti Adóés Vámhivatal engedélyét.
Másrészt magánszemély
az ingatlanán nem tárolhatna három köbméternél több
fémet. Az illegálisan működő
kisebb átvevőhelyek tulajdonosai ugyanis most könnyedén kibújhatnak a szankciók
alól azzal, ha azt mondják,
maguk gyűjtögették az évek
során a limlomot. metropol

Távhőszolgáltatók

52 milliárdos
kompenzáció
Országosan 52 milliárd
forint állami támogatást
kapnak a távhőcégek,
hogy kompenzálják a
rezsicsökkentésből fakadó
kiadásaikat – írta a Magyar
Nemzet.
Az egyes cégek által
igénybe vehető támogatás
összege legfeljebb akkora lehet, amekkora
a működési kiadások és
a bevételek különbözete.
Az 52 milliárd fele esik az
öt vidéki nagyváros – Pécs,
Szeged, Miskolc, Debrecen
és Győr –, továbbá Budapest szolgáltatóira.
A lakossági rezsicsökkentésről decemberben döntött a kormány, és
a hatósági árszabás, illetve
a vezetékadó is bevételkiesést okoz a szolgáltatóknál. Ráadásul a fogyasztók távhődíj-hátraléka
meghaladja a 18 milliárd
forintot. metropol
Dohányipar

Az EU betilthatja
a dohányunkat
Új intézkedéseket tervez a
dohánytermékekben lévő
adalékanyagok betiltására
az Európai Unió egészségügyi biztosa, Tonio Borg –
adta hírül a hiradó.hu.
Ez érintheti a Burley
dohányfajtát is (keserűsége miatt ugyanis sokszor
ízesítik adalékokkal).
Emiatt Szabolcs-SzatmárBereg megyében több ezer
álláslehetőség szűnne
meg, mert a Virginia dohányfajta termelésére áttérni jelentős beruházással
járna – mondta a Kossuth
Rádió Hajnal-táj című
műsorában Bényei Illés,
a Magyar Dohánytermelők
Országos Szövetségének
elnöke. metropol
Európai Unió

Egyre többen
munka nélkül
Novemberben nőtt
a munkanélküliségi
ráta az euróövezetben,
és nem változott a 27 tagú
Európai Unióban.
Az euróövezetben 11,8
százalékos volt a ráta, ami
az egy évvel korábbihoz
képest 1,2 százalékos
emelkedés. Az EU-ban a
novemberi 10,7 százalékos
ráta 0,7 százalékkal magasabb 2011 novemberéhez
képest. mti
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Rockklasszikusok koncertjei
az Uránia Filmszínházban
Koncertfilmek.
Pénteken startol
a klasszikus rockkoncertekből álló
vetítéssorozat

A Jimi Hendrix Experience, a
The Doors, a Rolling Stones
és a Queen – a közös bennük
azon túl, hogy a zenetörténet legendás szereplőiről van
szó, az, hogy az Uránia január
11-vel kezdődő koncertfilmvetítési sorozatába mindegyiküktől bekerült egy előadás.
A kultikus együttesek koncertjeit digitálisan feljavítva,
HD-minőségben
élvezhetik
majd a nézők.

A legendás Queen-koncert

Az első vetítésen a Queen
1986-os budapesti koncertjét
tekinthetik meg az érdeklődők: azon az estén a brit
együttes nyolcvanezer néző
előtt adott koncertet a Népstadionban, az első olyan világhírű külföldi együttesként,
amely a vasfüggöny mögött
lépett fel. Akik ott voltak,
nem felejtik el azt a pillanatot, amikor Freddie Mercury
a közönséggel együtt énekelte
a „Tavaszi szél vizet áraszt...”
kezdetű népdalt.
A második előadás főszereplője a Rolling Stones lesz,
1978-ba és Texasba, a rajongók által máig az egyik legjobbnak tartott koncertjükre
repít el bennünket a vetítés.
Január 25-én a Doors egyetlen teljes hosszában rögzített, 1968-os, a Hollywood
Bowlban adott koncertje
kerül terítékre, majd február 8-án Jimi Hendrix zárja
a sorozatot. Az előadótól az
1969-es woodstocki koncerÉpítészet
Zene

David
Bowie újra
aktív
Tíz év szünet után, 66.
születésnapján új dallal
jelentkezett David Bowie:
a brit énekes Where Are
We Now című száma új
albumát vezeti fel. A The
Next Day március 8-án jelenik meg. Az énekes új dalt
utoljára 2003-ban adott ki,
színpadra pedig 2006-ban
lépett legutóbb. metropol

A koncertet teljes hosszában vetítik le
Illúzió

„Olyannak hallod,
mintha valóban a Bowl
színpadán lennél, együtt
a zenekar tagjaival.”
Ray Manzarek
a Doors billentyűse a sorozatban
vetítendő koncertfilmjükről
Oscar-díj

Sanghaji emlék
Hudec Lászlónak

Holnap lesznek
meg a jelöltek

Megnyílt a Hudec Lászlóemlékszoba Sanghajban,
a kelet-kínai nagyvárosban több mint hatvan
épületet jegyző magyar
építész születésének 120.
évfordulóján, a magyar–
kínai együttműködés
eredményeként.
A kalandos úton Kínába került, besztercebányai
születésű Hudec László
1925 és 1941 között tervezett sanghaji épületeinek
többsége még ma is működik. mti

Seth MacFarlane, az idei,
sorrendben a 85. Oscargála házigazdája és Emma
Stone színésznő hozza
nyilvánosságra holnap
az Oscar-jelöltek listáját.
Az Amerikai Filmakadémia díjait február 24-én
adják át a Hollywood &
Highland Center Dolby
Színházában, és a gálát
225 ország követi majd
élőben. Az akadémia
tagsága egyébként most
szavazhatott először
online a jelöltekről. mti

Információ

hd.urania-nf.hu

tet tekinthetjük majd meg.
Kísérőfilmként az Oscar-díjas filmrendező, Michael
Wadleigh archív anyagokból
összeállított rövidfilmje látható. metropol
HIRDETÉS

„Tavaszi szél vizet áraszt…”
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A Kolumbusz előtti

PROMÓCIÓ

Amerika
Azték harcos? Mexikói drukker? Mindkettő: azték (mexica) maszk a focipályán.

Történelem. Már
kapható a megújított
Világtörténelmi
enciklopédia 5. kötete

Sorozat

Mai maják ünnepe a Chichen Itza-i Kukulkán-piramisnál 2012. december 21-én,
a félreértett „világvége” helyett a maja naptár korfordulójának napján / fotók: mti

A 16 kötetes sorozat
a Metropol és a Kossuth
Kiadó közös vállalkozása.
• Az újságárusoknál már
megveheti a Világtörténelmi enciklopédia ötödik
kötetét 1690 forintért.
• A következő kötet
január 16-án jelenik meg.
A kötetek kéthetente
szerdánként követik
egymást, egészen
2013. június 5-ig.
• Előfizethet az egész
sorozatra a kiadónál:
www.kossuth.hu, illetve
www.metropolkonyvtar.hu.

Tudta, hogy a „Mexikó”
országnév a magukat „mexicáknak” hívó aztékok nevéből
ered? Vagy azt, hogy a fél világ
által félreértett maják civilizációja több évezreden át létezett a mai Dél-Mexikó, Guatemala és Honduras területén?
Vagy, hogy az Inka Birodalom
nyelve, a kecsua még ma is tízmillió ember anyanyelve Peruban, Bolíviában, Ecuadorban,
Chilében és Argentínában?
Kissé igazságtalan, hogy ha
a Kolumbusz előtti Amerikára gondolunk, szinte csak ez
a három nép, az aztékok, a

Machu Picchu, az inkák
elveszett városa

Négy évszázadig senki nem
tudott a monumentális inka
városról a felhők között, egy
nehezen megközelíthető,
barátságtalan helyen Peruban,
Cuzcótól 112 kilométerre
északnyugatra. A 15. században épült, 2800 méteres
magasságban, 5000 méteres
csúcsok között, és száz évvel
később, 1570 körül hagyták
el lakói ismeretlen okokból.
Ezután évszázadokig csak
szórványos híradások vannak
róla a nyugati civilizációban,
míg 1911-ben Hiram Bingham
amerikai kutató, Indiana
Jones alakjának megihletője
„fel nem fedezte” egy helyi
földműves, Melchor Alteaga
segítségével.

maják és az inkák jutnak az
eszünkbe. Ennek az az oka,
hogy a fehér ember által írott
történelem fókusza a spanyol
hódítók érkezésekor vetült rá
először a kontinensre. Ma főleg arra az állapotra emlékezünk, amit az ősi kultúrákat
később megsemmisítő keresztény hódítók Kr. u. 1500 körül
éppen találtak a kontinensen.
Így az alig két évszázadig
uralkodó inkák árnyékában
szinte eltűnik Chavín de
Huantar Krisztus előtti fényes
évezrede, vagy Tiahuanaco
fénykora a Titicaca-tónál Kr. u.
300–1000 között. Mint ahogy
az aztékok két évszázada is
elhalványítja az olmékok és a
zapotékok két évezredét...

SIMON
LÁSZLÓ

www.metropol.hu

Nagy indián kultúrák

1

TEOTIHUACÁN: 200 ezres
város volt fénykorában,
a Kr. u. 5–6. évszázadban
(ma: Mexikó), ezer évvel
az aztékok uralma előtt.
A húsz négyzetkilométeres
épülettengert hatalmas piramistemplomok uralták. 650
és 750 között bekövetkezett
bukásának oka ma is rejtély.  

2

TOLTÉKOK: fél évezreden
át domináns kultúra a mai
Mexikóban az aztékok előtt.

3

CHAVÍN DE HUANTAR:
Kr. e. 1000–200 közötti
hatalmas civilizáció a mai
Peruban, monumentális
építményekkel, szobrokkal.

4

MOCHIKÁK, NAZCÁK:
kézműves, szintén nagy
építményeket emelő kultúrák
a mai Peruban a Kr. e. 200–
Kr. u. 700 közötti időszakban.
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www.metropol.hu

háttér 8

A puskázás a régi,
csak a módszerek újak
Felsőoktatás. A kreatív
bűvésztrükkök már
a múltéi, a diákok
legszívesebben
a telefonjukkal
puskáznak
Egy jó puska elkészítése akár
órákig is eltarthat. A puskázás
egyfajta művészet, és egy-egy
jól sikerült és hasznos darab
megalkotása legalább akkora
kreativitást igényel, mint egy
izgalmas novella megírása.
Kihúzható papiros, toll, apró
cetlik a ruha belsejébe ragasztva, matematikai egyenletek a padba írva, kémiai képletek a tenyérbe vésve, fontos
évszámok az ásványvizes flakon oldalára ragasztva… És
még sorolhatnánk.
A leleményes diáknak
trükkök egész tárháza lapul
a tarsolyában. Pontosabban
csak lapult, és akár az egész
előző bekezdést múlt időbe
tehetnénk, köszönhetően a
legújabb puskázási trendeknek. A következő beszélgetés
az egyik budapesti egyetem
folyosóján hangzott el egy
hosszú, indexért való sorban
állással töltött délelőtt folyamán.

Okostelefonnal könnyebb

„Nem tudod, XY-nak hogy sikerült a vizsgája?” – kérdezte
egy fiú. A következő választ
kapta rá: „Megtanult mindent, és nem is puskázott,
mivel nincs okostelefonja.”
A kérdező magától értetődően bólintott, és már témát is
váltott.
Az okostelefon tényleg
átvette volna a papírfecnik,
tollak és az összes többi segédeszköz helyét? Egy hallgató szerint „az okostelefonok
megjelenése
csökkentette
a kreativitást a puskázás
terén. Már annyi energiát

Oldal csalóknak

250

Okostelefonnal ma már minden könnyebb / fotók: katona lászló

sem kell belefektetni, hogy
kiírjuk az adatokat, elég a
Google-t használni, vagy rárakni a telefonra a ppt-ket.
Nem árt az összes óra diáit
egy fájlba integrálni, hogy
könnyű legyen keresni benne.” Tehát a diavetítéssel és
a prezentációkkal a tanár gyakorlatilag kész puskát ad.

Az internet is segít

Az interneten is egymást érik
a különböző oldalak, ame-

Csalási módszerek

Lássuk a csalóknak szóló
szakoldal által összegyűjtött
lehetőségek egy részét:
• Okostelefon: gyorsan
kikereshető a segítségével
a helyes válasz, amennyiben
a diáknál maradhat dolgozatírás idejére.
• Palmtop: szintén a segédeszközök élvonalába tartozik

változatos módszer,
a legegyszerűbbektől
a hi-tech, lebukásmentes megoldásokig. A
világ legelvetemültebb
puskázómestereinek
rejtett titkai! A felsorolt
módszerek és azok
kivitelezési útmutatója
segítségével nemcsak
egyszerű puskázómesterré válsz, de olyan
hatékony tanulási technikákat is megismerhetsz,
amelyek rengeteg fölösleges tanulást takarítanak
meg neked! – hirdeti
magát egy oldal, mely
kifejezetten a puskázásra
szakosodott. Kérdés, hogy
ez legális-e...

– pláne akkor, ha van WiFi
az iskolában.
• Vezeték nélküli fülhallgató: a legújabb verziók
már olyan aprók, hogy
szinte lehetetlen kiszúrni
őket. Ha a diák még egy
apró mikrofont is elrejt
a ruhája alatt, a vizsgán
bármikor feltűnés nélkül
telefonálhat.

lyek a puskázási tippeket
osztogatják, de még olyanok
is akadnak, ahol pár ezer forintért letölthető e-Bookokat
kínálnak, és azt ígérik, hogy
a diák a tanulást a szórakozásra cserélheti, hiszen részletes
elkészítési útmutatókkal és
illusztrációkkal a puskázás
nagymesterévé avatják.
A hallgatók többsége erre
mosolyogva a fejét csóválja,
és azt mondja, inkább másra
költi a pénzét. Egyikük azt is
hozzáteszi, hogy „a telefon
különben is környezetbarát,
nem pazarolsz vele papírt.”
A különböző életkorok
különböző puskázási technikákkal párosulnak, habár
nem kell ahhoz egyetemistának lenni, hogy valakinek
okostelefonja legyen, és lassan már az általános iskolás
gyerekek is olyan kütyükkel
rohangálnak, amelyeket még
James Bond is megirigyelne.
A gimnáziumi tanárok
is egyre gyakrabban kapják
rajta a diákjaikat, amint a
telefonjukban keresik a megoldást a dolgozatban feltett
kérdésekre. Bár ők még kön�nyebb helyzetben vannak,
hiszen egy középiskolás teszt
megírása kevesebb tudásanyagot követel, mint egy
egyetemi vizsga. Az általános
iskolában pedig még élnek a
klasszikus módszerek, a tanulók a tolltartójukba és a padra
ragasztják a kis cetliket, vagy
egyszerűen a pad alatt kinyitják a könyvet, és kinézik a
válaszokat. Felmerül persze
a kérdés a dolog morális oldalával kapcsolatban is. Hol

van ott az igazság, ha valaki
kemény tanulás útján szerzi
meg az ötöst, miközben valaki úgy, hogy puskázik?
Sehol, de a többséget ez
nem zavarja. „Általános iskolában még szorongtam, hogy
valami rosszat csinálok, ezért
sosem tudtam puskázni. Most
már nem izgat, mert úgyis
magamnak tanulok, és ami
fontos, arra szánok időt, és
megtanulom rendesen. Ha
puskázom, arra megvan a jó
okom, például a követelmények nem reálisak vagy nem
szükségesek, vagy csak kevés
időm maradt a felkészülésre”
– meséli az egyik diák.

Mit tehet a tanár?

A tanárok persze megtehetnék, hogy elveszik a diákok
HIRDETÉS

telefonját, mielőtt kezdetét
venné a vizsga. Van, aki megteszi, de természetesen már
erre is akad megoldás. A hallgatók visznek magukkal egy
régi telefont, és egyszerűen
leadják azt.
Persze még mindig ott van
a szóbeli vizsgáztatás lehetősége, illetve megpróbálhatják
kiszúrni, hogy ki az, aki puskázik.
De létezik egy harmadik
opció is: a tanár megbízik
a diákjaiban, és reméli, hogy
azt, amit fontosnak tartanak,
és tudják, hogy később szükségük lesz rá, valóban megtanulják.

Weninger
Andrea
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További díjak

Az Aranylabdán kívül
más díjakat is kiosztottak:
• Az év edzője:
Vicente del
Bosque, a
spanyol válogatott szövetségi kapitánya. 2012-ben
Európa-bajnok lett.

Zsinórban negyedszer
Labdarúgás.
A legszebb gólért járó
Puskás-díjat Miroslav
Stoch nyerte

Lionel Messi, a Barcelona argentin válogatott focistája
nyerte el 2012-es teljesítménye alapján a FIFA-Aranylabda
díjat, melyet a szervezet züri
chi gáláján adtak át hétfőn.
A csatár ezzel rekordot is
döntött: sorozatban negyedszer nyerte el a díjat. Messi
az elmúlt szezonban csak
Király Kupát nyert a katalán
csapattal, ugyanakkor december 9-én a Betis ellen szerzett

A FIFA álomcsapata

A csapatból csak Falcao
(Atletico Madrid) nem a Real
vagy a Barca játékosa.
• Casillas – Dani Alves,
Gerard Piqué, Sergio
Ramos, Marcelo – Xabi
Alonso, Xavi, Andrés
Iniesta – Messi, Radamel
Falcao, Cristiano Ronaldo.

két találatával 86-ra növelte
az egy naptári évben szerzett
góljai számát, és ezzel megdöntötte a legendás Gerd Müller 1972-ben felállított csúcsát. Az argentin sztár végül
91 góllal zárta az évet.

Messi
klubtársát, Andrés Iniestát, valamint a Real
Madrid-os Cristiano Ronaldót
előzte meg a szavazáson.
A magyar szakemberek között is Messi volt a favorit: rá
szavazott Egervári Sándor, a
magyar labdarúgó-válogatott
szövetségi kapitánya, Csillag
Péter, aki a magyar sportújságírókat képviselte és László
Csaba is, aki Litvánia szövetségi kapitányaként szavazhatott. Cristiano Ronaldóra
szavazott ugyanakkor Gera
Zoltán, a magyar válogatott
csapatkapitánya,
Urbányi
István, a Maldív-szigetek válogatottjának vezetője pedig
Iniestát jelölte meg az első
helyen. metropol/mti

• A FIFA elnöki
különdíja:
Franz
Beckenbauer,
a 2006-os németországi vb szervezője,
kétszeres aranylabdás, aki
szövetségi kapitányként és
játékosként is nyert vb-t.
• Fair play díj: Üzbég
Labdarúgó Szövetség.
Az ország játékosai vezetik
a sportszerűségi listákat.
• Puskás-díj:
Miroslav
Stoch,
a Fenerbahce
csatára, aki
szépségdíjas góljával Neymar és
Radamel Falcao elől vitte
el a trófeát.
• Az év női
futballistája: Abby
Wambach. Az
amerikai válogatott játékos
a szintén amerikai Alex
Morgan és a brazil Marta
előtt nyert.

HIRDETÉS

Labdarúgás
Kajak-kenu

Janics nem
kajakozhat
szerbként

mti

A spanyol liga
a legerősebb
A Primera División volt
a legerősebb futballbajnokság az elmúlt évben
a labdarúgás történetével
és statisztikájával foglalkozó szervezet, az IFFHS
szerint. Az OTP Bank Liga
a lett és a grúz bajnoksággal holtversenyben
46. a listán. mti
A legerősebb bajnokságok

1. Spanyolország
2. Brazília
3. Németország
4. Olaszország
5. Anglia
6. Argentína
7. Franciaország
8. Hollandia
9. Paraguay
10. Chile
46. Magyarország

Független, ingyenes hírújság.
A Metropol által kihelyezett tartókból terjesztve.

1283 pont
1057
1037
1034
1007
919
880
738
712,5
711,5

...

A Nemzetközi Kajak-kenu
Szövetség (ICF) nem járult
hozzá, hogy Douchev-Janics
Natasa (képünkön) az idén
szerb színekben versenyezzen. Janicsén kívül még
három kajakos kérelmét
utasította el a szervezet:
Csipes Tamara Ausztráliában, Paksy Tímea Ausztriában, Hadvina Gergely pedig
Görögországban folytatta
volna. Az ICF elutasítása
lezárta a magyar és a szerb
szövetség régóta húzódó vitáját. A hazai szövetség 150
ezer eurót kért Janicsért,
amit a szerbek nem fizettek
ki, ezért az ICF csak így
dönthetett. Az eltiltás két
évre szól. metropol/index.hu

Dakar-rali

355

Peterhansel vette
át a vezetést
Az autósoknál a katari
Nasszer al-Attijah nyerte
a Dél-Amerikában zajló
Dakar-rali harmadik
szakaszát, összetettben
a címvédő francia
Stéphane Peterhansel
vette át a vezetést. Hétfőn
minden magyar autó
célba ért. A Szalay Balázs,
Bunkoczi László duó 32.nek ért be, összetettben
megtartotta a 29. helyét.
Sebestyén Sándor és Bognár József a 118., a Pócsik–
Farkas–Szaller trió pedig
120. lett a futamon. mti
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Mit szól hozzá?

Még több rejtvény!
Minden kedden Füles!

Januártól néhány ponton változott a béren kívüli juttatások
rendszere. Ön kap a munkahelyén kafetériát?

„Igen, tavaly
havonta
ötezer forint
Erzsébet-utalványt kaptam,
amelyből
egyszer bevásároltam.
Ha minden igaz, az összeg
idén emelkedik egy kicsit.”

„A mostani
munkahelyemen nem
jár kafetéria,
de korábban,
amíg egy
miskolci múzeumban dolgoztam, minden hónapban
kaptam étkezési utalványt.”

„Igen,
a munkáltatóm Erzsébetutalványt és
SZÉP Kártyát
is ad, az egyik
ből élelmiszert
veszek, a másikat pedig
melegétkezésre fordítom.”

Frank György Istvánné
29, ellenőr, Budapest

Takács Péter
42, ingatlanközvetítő, Budapest

Solymosi Balázs
39, kábeltévé-szerelő, Budapest

sorozatok keretei (díszlete)
között. Az élvonalbeli ligákban játszó, gyakran vonzó
külsejű játékosok gazdagok
és sikeresek, akárcsak a sorozathősök. Mint a mesében,
sokan szegény sorból válnak
gazdaggá. Céltudatos, erősen
motivált fiatalemberek.
Hát még a focistafeleségek,
élükön a popsztár Victoria
Beckhammel! Mintha a
népszerű sorozatfilmekből
léptek volna ki. A nyugati
sajtóban külön elnevezésük
van (WAGs). Ez a rendkívül
csinos, luxuséletvitelt folytató, divat- és vásárlásmániás
„focifeleségek”gyűjtőneve.
A bulvár- és divatlapok, női
magazinok nagy terjedelemben foglalkoznak velük.
Van azonban egy alapvető különbség a szappanoperahősök és az elit labdarúgók között: a sportban döntő a teljesítmény!
A sport élménye, hogy
egyenlők az esélyek, és
a legjobb diadalmaskodik.
Mi, szurkolók csodáljuk a kiemelkedő játékosokat, akik
ügyesek, erősek, és – akár
drámai csatában is – képesek győzni. Ez az a katarzis,
amely az emberek döntő
többségére hat, tekintet

nélkül kulturális és életkori
különbségekre. Ezért válhatnak kiemelkedő sportolók
annyi fiatal példaképévé.
Ez az igazi tartalom, a többi
szappanopera-ízű hír csak
körítés.

Olvasói levelek

Labdarúgás
és szappanopera
Az egyik sztárfocista szilveszterkor megütötte a
feleségét. Megbánta tettét,
de már késő volt. A feleség
beadja válókeresetét. Pedig
álomházasságnak indult
a kiváló labdarúgó és a gyönyörű modell frigye. Vezető
sporthír lett az incidensből.
Ugyancsak kiemelt hír
lett egy angol élvonalbeli
focicsapat edzésén történt
inzultus. Az egyik sztárjátékos kíméletlenül csúszott
be játékostársának, mire
a neves edző és a durva
játékos összeszólalkozott,
ráncigálták egymás ruháját.
Az edzésen jelen volt egy
fotóriporter, aki sorozatot
készített az eseményről.
A képek bejárták a világsajtót. A közönség aggódott egy
másik kiváló edzőért, akit
fültőmirigy-daganattal operáltak. A tréner hamarosan
újra a kispadról dirigálhatja
csapatát.
A labdarúgásról szóló
hírek egy része – különösen
uborkaszezonban – hasonlít a szappanoperákhoz.
Számos egyezés van az
idézett hírek és az említett

Jády György, Budapest

A hidakat
sem ismerik
Egyik délután magányosan döcögtem a 49-es villamoson. Egy fiatalember
érdeklődve kérdezi, hogy
a villamos áthalad-e a hídon.
Megkérdeztem: melyik
hídon, a Szabadság hídon?
A fiatalember egy pillanatra
elbizonytalanodott, aztán
így felelt: a zöldön.
Mélységesen felháborodtam azon, hogy a fiatal generáció mennyire nem ismeri
azt a nem túl sok hidunkat,
ami van. Ez egy egész
országra kiterjedő probléma.
Úgyis annyi okostelefonra
telepíthető alkalmazás van,
miért ne lehetne egy olyan
is, amely Magyarország
kulturális értékeit foglalja
össze? Bár e hiányosság nem
csak a fiatalokon múlik.
P. Mária, Budapest

A leveleket
az alábbi
címre
küldjék:

Sudoku

Cím:
Metropol-posta,
Metropol,
1387 Budapest,
Pf. 1024,
Fax: 431-6401
E-mail:
metropolposta@
metropol.hu
Csak névvel és címmel
ellátott leveleket
közlünk.
A leveleket szerkesztve
és rövidítve közöljük.

Képregény
Időjárás

-2°

Borongós idő
Győr

4°

Miskolc

Budapest

0° -2°
Békéscsaba

4°

Pécs

-1°

CSÜTÖRTÖK

Többnyire borult lesz az ég, csak helyenként szakadozhat fel

PÉNTEK

eső is, majd délutánra mindenütt megszűnik a csapadék. Gyenge

max: 3° átmenetileg a felhőzet. A délelőtti órákban délen és keleten még
min:-1° előfordulhat elszórtan kisebb havazás, nyugaton esetleg ónos eső,
max: 3° vagy mérsékelt lesz a légmozgás.
min:-1°

További információk:
INTERNETEN: www.met.hu

