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A szemtanúk szerint ittasan okozott balesetet Buci

Stohl: A tettemre nincs mentség

– Az elsõdleges adatgyûjtés során 
megállapítást nyert, hogy a vétkes 
sofõr elhagyta a helyszínt, illetve 
azt is megállapítottuk, hogy ez a 
személy S. András 43 éves fóti 
lakos, akit otthonában vérvételre 
elõállítottak – tájékoztatott a Pest 
Megyei Rendõr-fõkapitányság. 
Stohl úgy emlékszik, abban a 
pillanatban, ahogy megtörtént a 
baleset, rohant a másik autóhoz, 
és megkérdezte az idõs sérültet, 
hogy van. – Azt mondta, hogy 
fáj a lába, nem tud kiszállni az 
autóból. Próbáltam kinyitni az 
ajtót, de én sem tudtam kinyitni 
– idézte fel a történteket Stohl 
az RTL Klub kamerája elõtt. 
– Miután megérkezett a mentõ, 
és elkezdõdött a segítségnyújtás, 
eljöttem a helyszínrõl – cáfolta a 
cserbenhagyást. A 77 esztendõs 
sérültet az Árpád kórházba szál-
lították, ahol combnyaktöréssel 
operálták meg.

A balesetet szenvedett kocsi 

egyik utasa szerint Stohl 
András részegen vezetett. Hesz 
Mirabella azt mondja: a karam-
bol után a színész-mûsorvezetõ 
cigarettát kért tõlük, de eszébe 
sem jutott segíteni a sérültek-
nek. – Szemmel láthatólag be 
volt rúgva, menni sem tudott. 
Telefonált az élettársának, 
aki még azelõtt érte jött egy 
autóval, hogy kiértek volna a 
rendõrök – mondta a szemta-
nú, majd hozzátette: ezek után 
Stohl beült élettársa autójába és 
ittasan elhajtott. – Az élettársa 
odajött hozzánk, megkérdezte: 
hogy vagyunk. Ekkor mi szá-
mon kértük, hogy miért kel-
lett Stohlt a volánhoz engednie 
újra. Nem elég ez a két autó az 
árokban? Mi van, ha újabb bal-
esetet okoz? – háborgott Hesz 
Mirabella, aki szerint Stohl még 
a telefonban arra kérte élettár-
sát: vállalja helyette, hogy õ 
vezette a balesetet okozó autót.

– Elismerem, hogy ittas vol-
tam – mondta Stohl, akinek 
nem ez az elsõ balesete része-
gen. Nyolc éve kis híján meg-
halt, amikor felborult kocsijá-
val. Akkor bevonták a jogosít-
ványát egy év kilenc hónapra, 
és százezer forint pénzbírsá-

got kapott – Tudom, hogy erre 
nincs bocsánat, de ha lehet, 
bocsássanak meg nekem az 
emberek. Nemcsak a bácsi 
lábát sikerült eltörnöm, hanem 
úgy tûnik, az életemet is ket-
tétörtem. Az X faktort nem 
vezethetem, hiszen nem fér 
bele, hogy ilyen mentalitással, 
amit most képviselek, fiatal 
tehetségeket oktatgassak.

Stohl másik munkahelye, a 
Nemzeti Színház közleményt 
adott ki, amelyben a baleset 
sérültjeinek mihamarabbi fel-
épülést kívánnak és úgy nyilat-
koztak: a közleményben foglal-
takon túl mást nem szeretnének 
közölni. A Stohl nevével fémjel-
zett Tûzvonalban címû sorozatot 
sugárzó Duna Televízió közölte: 
Bordás őrnagy marad, de a figu-
rát más személyesíti meg. A múlt 
vasárnapi Kaszás-díj átadójának 
is a színész lett volna a műsorve-
zetője, de a szervezők lemond-
tak közreműködéséről.

– Hibás vagyok, és megérdem-
lem, hogy ezek után széttépjenek 
az újságok, illetve, hogy az embe-
rek azt gondolják rólam: bor-
zalmas alak vagyok – tanúsított 
bûnbánatot Stohl, akinek további 
sorsa a héten kiderülõ vérvételi 
eredményén múlik.� U.�G.

Stohl András: Kettétört az életem!

A szemtanúk szerint ittasan vezetett Stohl András múlt 
szombaton hajnalban Fót közelében, ahol két autóval 
ütközött. A balesetben egy idõs férfi súlyos sérülést 
szenvedett, egy másik utas pedig könnyebben sérült. 
A szemtanúk azt mondják: a színész a helyszínen csu-
pán cigarettát kért, és nem nyújtott segítséget. 
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A tavaly létrejött partneri kap-
csolatot követõen a napokban 
testvérkapcsolati megállapo-
dás megkötésérõl döntöttek a 
kínai Csungking tartománnyal 
a Pest Megyei Önkormányzat 
Közgyûlésének képviselõi. 

A két régió közötti gazdasági 
és kereskedelmi tevékenység vár-
ható intenzitása és kiterjedtsége 
alapján nyilvánvalóvá vált mind-
két fél számára, hogy az érdemi 
kooperációt szükségszerûen ki 
kell terjeszteni más területekre is. 
A 2010. február 4-én, Csungking 
városában megnyitott magyar 
fõkonzulátus mûködésének elsõ 
idõszaka is kedvezõnek mond-
ható tapasztalatokkal szolgált.
A gazdasági kapcsolatok továb-
bi erõsödése indokolja azt, hogy 

a két régió között szorosabb 
együttmûködési megállapodás 
köttessen. Ennek aláírására hatal-
mazta fel most a Pest Megyei 
Közgyûlés Szûcs Lajos elnököt. 
Az együttmûködés lehetõvé teszi, 
hogy a szimplán kereskedelmi 
jellegû együttmûködést a jövõben 
a környezetvédelem, a tudomány, 
a technológia, a kultúra és az okta-
tás területére is kiterjesszék.

A fõkonzulátus helyszíné-
nek megválasztása is árulkodik 
arról, hogy Csungking a kínai 
gazdaságfejlesztési stratégiában 
kiemelkedõ támogatást élvezõ, és 
nem mellesleg az egyik legdina-
mikusabban fejlõdõ régió regioná-
lis központja. A gyakorlatban ez 
azt jelenti, hogy az önmagában is 
tekintélyes lakossággal és gazda-

sági erõvel rendelkezõ város mel-
lett tovább öt, mindösszesen 200 
milliós lakossággal bíró tartomány 
érhetõ el az országnyi méretû 
városon keresztül. Nem véletlen, 
hogy tavaly augusztusban kifeje-
zetten azzal a szándékkal érkezett 
a távol-keleti küldöttség a megye-
házára, hogy az európai és kínai 
régiók közötti közvetlen kapcso-
latok elmélyítéséhez hasonló kva-
litásokkal és regionális szereppel 
rendelkezõ központok közötti 
közvetlen együttmûködést hozza-
nak létre. A kapcsolat, majd az 
együttmûködés, és most a testvér-
kapcsolatról szóló megállapodás 
ideális kiindulópontja lehet a vál-
lalkozások nemzetközi terjeszke-
désének, a kontinensnyi méretû 
piacokon történõ megjelenéshez. 

A kínai kapcsolat

Június 11. péntek 20.00 .............................. FEKETE PÉTER
Június 13. vasárnap 20.00 .................................... ÁJLÁVJÚ
Június 17. csütörtök 20.00 ...............CENTRAL PARK WEST
Június 19. szombat 20.00 ...................A 88. UTCA FOGLYAI

Kalandozzon weboldalunkon, foglalja le helyét online, kezelési költség nélkül, vagy jöjjön 
hozzánk személyesen jegyet váltani a Városmajori vagy a Margitszigeti Szabadtéri Színpad 
megújult pénztáraiba, ahol már most kiválaszthatja Nyári Bérletét családjával, barátaival a 
legjobb előadásokra, a legjobb helyekre.

H-P-ig 15.00-19.00, SZ és V: 11.00-19.00 • 0.00-24.00 Tel: 375 59 22
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Várom Önöket: Bán Teodóra

Van egy betegség, amely csaknem minden családot érint hazánkban. A 3 millió allergiás beteg közül minden második  
a parlagfűtől szenved. Európa parlagfű-fertőzöttségének epicentruma Magyarország. Az időzített pollenbomba itt ketyeg 
térségünkben. Hatástalanításához közös erőfeszítésre van szükség.  Adója 1 százalékával most Ön is segíthet az allergiától 
szenvedő betegeknek. Tegyünk együtt a parlagfű ellen!

Tekintse meg internetes oldalunkat, tájékozódjon a veszélyekről és a védekezés lehetőségeiről:  www.tegyaparlagfuellen.hu

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1%-ával! Ne feledje: május 20-ig teheti meg ezt!  Adószám: 18125153-1-41
„Tégy a parlagfű ellen!” Közhasznú Alapítvány

1% lélegzetvételnyi segítség a parlagfű-allergiától szenvedőknek

Adószámunk:
18125153-1-41


