
Orbán–Tőkés eszmecsere Tusnádfürdőn

Új korszak erős nemzettel
Többek között az új világrendről, a Nyugat hanyatlásáról és az állam átszervezéséről beszélt Orbán  

Viktor magyar miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn tartott előadásában, a korábbi évekhez képest is 
kisebb létszámú hallgatóságot viszont inkább olyan kérdések foglalkoztatták, mint hogy Magyarország 
miért nem támogatja a határontúliak autonómia-törekvéseit, milyen kapcsolatokat ápol Budapest a ha-

talmon lévő román erőkkel, vagy meddig támogatják a Sapientia egyetemet. > 6. oldal

Tőkés László és Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A maguk igaza fotó: mihály lászló

Két keréken
 a békéért 

és a toleranciáért
A béke, a tolerancia és a nem-

zetközi együttműkö-
dés fontosságát hirdetik a 
Székely Tur – 2011 kerék-
pártúra résztvevői közel 850 kilo-
méteres útjuk során. 

bűnügyi eljárás indul

Elkobozták 
Csibi portékáit

Apénzügy, a bevándorlási hiva-
tal, valamint az ügyészség által 

kirendelt rendőrök csaptak le Csibi 
Barna standjára a 22. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor pénteki 
napján. Az elkobzott, nacionalista és 
idegengyűlöletre uszító áru-
készlet megközelítőleg három-
négyezer lejben fáj eddig a Szé-
kely Gárda Kulturális és Hagyomány-
őrző Egyesület alelnökének.

zöld energia

Nap melegítette 
víz turistáknak

Zöld energiával előállított me-
leg vízzel tette Hargita Me-

gye Tanácsa és a Hargita Megyei 
Ener giatakarékossági Közszolgálat 
vonzóbbá a turisták számára a csík-
szentdomokosiak büszkeségét, 
az Egyes-kőt. Az újonnan át-
adott napkollektorrendszer na-
pos idő esetén napi 150 liter meleg víz 
előállítására alkalmas.

92 halott egy oslói 
merényletben

Legalább 92 ember meghalt, 97-
en megsérültek, amikor Oslóban 

egy autóba rejtett pokolgép felrob-
bant a miniszterelnöki hivatal épü-
leténél, majd egy férfi lövöldözni 
kezdett a kormányzó Munkáspárt 
ifjúsági táborában. Sajtóinformáci-
ók szerint a pénteki oslói 
és utoyai kettős támadás 
lehet minden idők legna-
gyobb, magányosan elkövetett tö-
meggyilkossága.

Székely–magyar 
Illés-koncert 752Harmincan 

örülhetnek az óvásnak
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Szalmakalap 
a mindennapokra

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2233î
1 amerikai dollár USD 2,9328î
100 magyar forint HUF 1,5841ì
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Hatalmi játszmák
A fiam kijelentette a nagyszü-

leinek, hogy ő feltétlenül és gyorsan 
meg kell tanuljon románul. Ugyanis 
talált magának egy román barátot, 
akivel a szabadtéri óriás-sakktáblán 
sakkoznak, csak nemigen 
tudnak értekezni a sakk 
nyelvén kívüli kommuniká-
cióban. Kiderült, a román gyerek is 
hasonló kéréssel fordult a szüleihez.
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Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó

SzERENcSESzáM: 7457370
 fotó: vg.No


