A világcsavargó Somen Debnath a talibán uralta Afganisztánba is bekerekezett » 20. oldal
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Sólyom sietni fog

Választás április 11-én?
Sólyom László a lehető leghamarabbi időpontra írja ki a jövő évi parlamenti választásokat – derül ki a Heti Válaszban
megjelent interjúból. Ebből a naptár és
az érvényes szabályok összevetése után
az következik, hogy az első forduló április 11-én, a második 25-én lehet. A köztársasági elnök arról is beszélt, hogy szerinte jobban járt volna az ország, ha Gyurcsány Ferenc miniszterelnök távozásakor
az előre hozott választások mellett dönt
a parlament. 2. oldal

Interjú Draskovics Tiborral

A demokrácia alapjai
Aki törvénysértést követett el, annak felelnie kell. De mi van azokkal, akiket képviselőként feljelentési kötelezettség terhel, mégsem ennek megfelelően járnak
el, hanem azt hangoztatják, hogy ilyenolyan disznóságokról tudnak, és ha majd
hatalomra kerülnek, előveszik a felelősöket? A demokrácia alapjait ássa alá ez a
magatartás – mondja Draskovics Tibor lapunknak adott interjújában. 2. oldal

Kritika a Márai-programnak

Konfliktus miatt stop
Éles konfliktus támadt a januártól bevezetendő, évi egymilliárd forint támogatást jelentő könyves Márai-program körül. Olyan éles, hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése azt
kéri a szakminisztertől, állítsa le a programot, mert szerinte eltér az eredeti céloktól. 8. oldal

Úszás, futball, kézilabda

Az év sportolói
Kiosztották az év legjobb sportolóinak
járó díjakat. Az egyéni sportolók közül
Gyurta Dániel és Hosszú Katinka úszó, a
csapatok mezőnyében az U20-as labdarúgó-válogatott, a szövetségi kapitányok
közül Egervári Sándor, az U20-as labdarúgó-válogatott kapitánya, az edzők közül pedig Mocsai Lajos kézilabdatréner
tevékenységét ismerték így el. 14. oldal
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Forradalomtól
polgári
öntudatig

A forradalom huszadik évfordulójára emlékeztek Romániában. A rendszerváltáshoz vezető fordulat során 1989. december 17-én belelőttek az akkor már napok óta tüntető temesvári tömegbe. A lapunknak nyilatkozó Cs. Gyimesi Éva egyetemi tanár, egykori ellenálló szerint sok minden változott az elmúlt két évtizedben, de a polgári öntudat kialakulása máig várat magára. Bukarestben a rendszerváltásnál ugyan kisebb, de nehéz feladatok várnak az új kormányra: az újjáválasztott Basescu elnök ismét Emil Boc kormányfőt kérte fel kormányalakításra. Az RMDSZ ma dönt arról, hogy részt vesz-e a koalícióban.

» Cikkeink a 7. oldalon

Fotó: AFP – Daniel Mihailescu

Összetört autópiac

Esterházy kihagyta

Karcsúsítanak a gépjármű-kereskedők

Színdarab született Haydn koponyájáról

Két hét van még vissza az évből, de
nem valószínű, hogy az idén eladott
új autók száma érdemben meghaladja a 60 ezret. December köze
péig ennyi vásárlót sikerült fogniuk
a magyarországi kereskedőknek,
ami siralmasan alacsony a pár évvel ezelőtti 180-200 ezres értékesítéshez mérten.
– Ez már a gödör alja – vélik a forgalmazók, akik szerint jövőre valamelyest javulnak a piaci feltételek.
Annyit azért nem, hogy változatlan
kapacitással vágjanak neki az új évnek. A Porsche Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója, Eppel János szerint
2009 nem a pozitív rekordok éve. A
cég átállt válság üzemmódra, mint
az ügyvezető mondja, megtanultak
gyorsabban, racionálisabban és kíméletlenebbül gondolkodni, ami áldozatokkal járt. Lefaragták a készleteket, a működési költségeket, és
a létszámot is csökkentették. Hálózatukat 12 százalékkal szűkítették. A
cégcsoporton belül egyébként újra
a Volkswagen márka került az első
helyre, letaszítva a Skodát, ugyanis
a válság az olcsóbb tömegmodellek
célközönségét érintette hátrányosan. A Citroën magyarországi képviselete pedig a készletek leépítését
tervezi, a megszokott kétezer autó

túlzottnak bizonyult, a következő
évet az aktuális piaci helyzethez illő
550 darabbal kezdik.
A jövő évre szóló mérsékelt optimizmus nem tűnik megalapozottnak, nem látni, mi ad majd lökést.
Európa keleti felén drámaian zuhant idén az értékesítés, és a térségben működő gyárak is kénytelenek voltak visszafogni a termelésüket. – A Suzuki esztergomi gyárában
180 ezer autó gördül le az összeszerelő sorról – tájékoztatták lapunkat
a cégnél. Tavaly 282 ezer gépkocsit
raktak itt össze, vagyis markánsan
csökkent a termelés.
A kontinens egészét nézve jobbak a mutatók: az Európai Unió
és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) piacain értékesített összesen 13,07 millió autó
ugyanis a válság ellenére is csak 2,8
százalékkal marad el a tavalyi számoktól. Ez azonban javarészt a mesterségesen gerjesztett keresletnek, a
roncsautó-prémiumprogramoknak
köszönhető. Csakhogy a németeknél már lefújták a programot, ami
jövőre biztosan visszaveti a vásárlásokat. Az előrejelzések szerint
Európában több tízezer járműipari
munkahely megszűnése várható.
» Részletek a 15. oldalon

Kihagyhatatlan ziccer volt, amit
mégis kihagyott, ezt állítja Esterházy Péter a Harminchárom változat Haydn-koponyára című színműve kapcsán, amit ma este mutatnak
be a Bárka Színházban. A műben feldolgozott történet persze több mint
személyes: az 1809-ben eltemetett
Haydn koponyáját nyolc nappal a
temetése után ellopták, és csak 1954ben egyesült újra fej és test a kismartoni Esterházy-birtokon. Ez az

A konkrétum noszogatta
Fotó: Reviczky Zsolt

1954-es év bizonyult – a szó konkrét és átvitt értelmében is – döntőnek: emiatt vállalta el a felkérést és
írta meg a zeneszerző születésének
200. évfordulójára a darabot. Az akkor elveszített vb-döntő és a megérdemelt egyesülés olyan fénybe vonta a történéseket, amiért már érdemes volt elfocizgatni a témával.
A színházról szólva az író elárulta: úgy viselkedik ezen az idegen terepen, akár egy halott szerző. Nem
szól bele semmibe. Az érdekli az
előadásból, ami nem hozzá kötődik.
Amit hozzátesznek, elvesznek belőle
vagy épp átalakítanak. Nem a szöveg
– hiszen azt íróként már többször átfésülte magában –, hanem az, ami
lesz belőle. Ami a rendező és színészi szempontok szerint születik ott
az orra előtt. És ebbe még az is belefér, hogy elrontják ápolt, gyönyörű,
többemeletes mondatait. Az is, hogy
azok rozoga viskóként jelennek meg
a színpadon. De az is, hogy egy Lázár
Kati-szuszogástól tökéletessé fényesedjenek. S miközben órákig tudna
mesélni arról, hogy mennyire szeret
színdarabot írni, mégis tudja, hogy
szinte összes színművét felkérésre írta. A konkrétum noszogatta. És
most, életében először, a határidő is.
» Interjúnk a 8. oldalon
Hirdetés

A SZOMBATI NÉPSZABADSÁGBAN!
A törzsvásárlók nem, csak a vezetők gazdagodtak
Keresse a holnapi számban!

