
Elhunyt Habsburg Ottó, IV. Károly, 
az utolsó magyar király legidősebb 
fia. A közméltóság tegnap reggel 
otthonában, a Starnbergi-tó partján 
fekvő Pöckingben távozott az élők 
sorából, 98 éves volt. 

Habsburg Ottó 31 éven ke-
resztül volt a Páneurópai 
Unió elnöke, majd távozása 

után haláláig volt tiszteletbeli elnök. 
Wodianer-Nemessuri Zoltán, a Ma-
gyar Páneurópa Unió (MPU) buda-
pesti elnöke és országos elnökségi tag-
ja elmondta, hogy Habsburg Ottó a 
nemzetek határok nélküli Európájáért 
dolgozott. Az Egyesült Államokban 
1957–1961 között több mint 400 
előadást tartott az 1956-os forrada-
lomról, és a legtöbbet dolgozott azért, 
hogy a forradalom emléke ne tűnjön 
el a köztudatból. A magyar mellett 
csehül és horvátul is beszélő Habsburg 
Ottó – aki nem mellesleg osztrák–
német–magyar hármas állampolgár is 
volt – munkásságával a közép-európai 
népek megbékélését szorgalmazta. 

Habsburg Ottó Mádl Ferenc 
későbbi magyar köztársasági el-
nökkel és Edmund Stoiber, Ba-
jorország későbbi miniszterel-
nökével együtt alapította újra a 
Magyar Páneurópa Uniót (MPU) 
1987-ben, amelynek elnöke akkor 
Szentágothai János, majd 1991-
ben Bethlen István lett.  

Habsburg Ottó szívurnája a 
Pannonhalmi Apátságba kerül, őt 
a bécsi Kapucinusok Templomá-
ban helyezik örök nyugalomra. 
Lelki üdvéért Budapesten, a Szent 
István-bazilikában celebrálnak 
szentmisét.

hargitanépe

hírfolyam

> Az egyetemek szervezhetnek még 
egy felvételit. Az egyetemek, az intézmé-
nyi autonómia alapján szervezhetnek még 
egy felvételit az őszi érettségi után, hogy 
betöltsék az alacsony átmenési arány miatt 
üresen maradt helyeket, nyilatkozta tegnap 
a felsőoktatásért felelős államtitkár, Cătălin 
Baba. „Az érettségi színvonala nem fog 
csökkenni. A felsőfokú oktatási intézmé-
nyek az egyetemi autonómiának megfele-
lően megszervezhetik a második felvételit” 

– fejtette ki az államtitkár. Cătălin Baba 
leszögezte, az oktatási minisztérium nem 
léphet közbe a második egyetemi felvételi 
megszervezésében. „A rektorokkal folyta-
tott megbeszélésből kiderül, az egyetemek 
hajlandók megszervezni a második felvé-
telit” – mondta Cătălin Baba. Az elsőéves 
beiskolázási terv szerint a 2011–2012-es 
egyetemi évben 62 850 államilag finan-
szírozott hely lesz az egyetemeken. Ehhez 
még hozzáadódik a körülbelül 60 000 tan-
díjas hely az állami és 30 000 hely a magán-
egyetemeken. 

> Obama halálhírét keltették hekkerek. 
Hétfő reggel hekkerek tették rá a kezü-
ket az amerikai Fox News egyik Twitter-
csatornájára, és azon álhíreket tettek közzé 
Barack Obama haláláról. A FoxNewsPolitics 
nevű csatornán összesen hat bejegyzés szü-
letett arról, hogy az elnököt egy ismeretlen 
tettes agyonlőtte Iowában. A Fox News reg-
gel tisztázta a félreértést, és vizsgálatot indí-
tott a bejegyzések miatt. Obama július 4-én 
kerti sütögetést tartott a Fehér Házban, és a 
buliba kormányzati munkatársait, valamint 
katonák családjait is meghívta.

> Nemzeti emléknap lesz július 22. A ma-
gyar Országgyűlés az 555. évforduló tisztele-
tére a nándorfehérvári diadal emléknapjává 
nyilvánította július 22-ét. Az emléknap meg-
ünnepléséről szóló előterjesztés elfogadásával 
a parlament felkérte a kormányt, hogy a törté-
nelmi esemény napját, július 22-ét nyilvánítsa 
kiemelkedő fontosságú rendezvény napjává. 
Felhívta a kabinetet és az önkormányzatokat, 
illetve felkérte a civil és kulturális szerveze-
teket, valamint a polgárokat, hogy minden 
évben, július 22-én közösen, méltó keretek 
között emlékezzenek meg az évfordulóról.
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Az AlAPélelmiszerekkel segítenének

„Nyugdíjaskosarat” akar az UNPR

hirdetés

támogatást kaphatnak a nyugdíja-
sok az alapélelmiszerekre, ameny-
nyiben a kormány elfogad egy, a 
nyugdíjasok megsegítését célzó 
tervezetet. Az UnPr elnöke abban 
reménykedik, őszig el is készül a 
jogszabály.

Marian Sârbu, a Románia 
Haladásáért Országos Szö-
vetség (UNPR) elnöke 

tegnap azt nyilatkozta, hogy a kor-
mányülésen „általánosságban” beszél-
tek arról, hogy őszig létrehoznak egy 
„nyugdíjaskosarat” és az idős emberek 
támogatást kaphatnak az alapélelmi-
szerekre.

„Általános beszélgetésről volt szó, 
a nyugdíjasok támogatásával kapcso-
latosan, hogy segítsünk nekik, hogy 
az alapélelmiszer-cikkeket olcsóbban 
vásárolhassák meg, mint amennyiért 
az üzletben kaphatók. Volt egy meg-
beszélés, hogy segítsünk a nyugdíja-

soknak, főleg a kisjövedelműeknek egyes 
árucikkek beszerzésében. Dolgozunk 
egy ilyen tervezeten” – fejtette ki Mari-
an Sârbu. Az UNPR vezetője azt is el-
mondta, hogy jogszabályra lesz szükség.

„Egyelőre csak általánosság-
ban beszéltünk egy ilyen lehető-
ségről. Ha megvalósul, viszonylag 
gyorsan valósul meg. Nincs szük-
ség hosszú időre ehhez. Gondo-

lom, szeptember, október elejére” 
– fejtette ki Marian Sârbu arra 
a kérdésre válaszolva, hogy mi-
kor válik életbe ültethetővé ez a 
„nyugdíjaskosár”.

megUnták A hAlogAtást

Önkormányzatok 
építtetnék tovább 

az autópályát
átvállalná az észak-erdélyi autó-
pálya elakadt építését a Kolozs 
megyei önkormányzat, amely tíz 
kilométeres szakasz megépítését 
tűzte ki célul, és tárgyalásokat 
kezdeményezett a munkálatok 
folytatásáról a többi érintett me-
gyei önkormányzat vezetőségével.

A Bors és Brassó közötti nyom-
vonalon haladó, 415 kilomé-
ter hosszúra tervezett autópá-

lya építését a román állam 2004-ben 
kezdte el, de eddig csak 52 kilométer 
épült meg Gyalu és Aranyosgyéres kö-
zött. Emil Boc román miniszterelnök 
kijelentette, hogy a kabinet támogatja 
az autópálya építésének folytatását, de 
ezt nem teheti bármilyen feltételekkel. 
A kormányfő arra utalt, hogy a román 
kormány és az autópályát építő ameri-
kai Bechtel vállalat jelenleg tárgyalá-
sokat folytat az autópálya építésének 
feltételeiről, konkrétan arról, hogy 
mennyibe kerül majd a korszerű út. A 
költségeket ugyanis eredetileg 2,2 mil-
liárd euróra tervezték. De csak az ed-
dig elkészült 52 kilométer megépítése 
egymilliárd euróba került a román ál-
lamnak, így a végső összeg meghalad-
hatja az eredeti költség kétszeresét is.

A kormányfő emlékeztetett arra, 
hogy a román közlekedési minisz-
térium nemrég országos érvényű 
szabványárakat állapított meg, vagyis 
megszabta, hogy egy kilométer autó-
pálya vagy országút megépítése legfel-
jebb mennyibe kerülhet. A kormány 
arról próbálja meggyőzni az amerikai 
vállalatot, hogy tartsa magát e para-
méterekhez.

Az autópálya építésének elaka-
dása miatt a Kolozs megyei tanács 
közleményben jelezte: munkacsoport 
létrehozását fogja javasolni az autópá-
lya-építéssel foglalkozó román állami 
vállalatnak, amelynek megoldást kel-
lene találnia a Gyalu és Magyarnádas 
közötti 10 kilométeres szakasz meg-
építésére. Alin Tișe, a Kolozs megyei 
tanács elnöke elmondta, hogy az ön-
kormányzat hajlandó átvállalni részle-
gesen vagy akár teljes egészében az út 
megépítésének költségeit. Hozzátette, 
hogy az ország északnyugati részén 
lévő többi megyei tanácselnökkel is 
tárgyalni fog, hogy van-e lehetőségük 
hozzájárulni az autópálya építési költ-
ségeihez.

Nyugdíjas vásárlók egy hipermarketben. segítségre lelhetnek

A közéP-eUróPAi néPek megbékéléséért dolgozott
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