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> Gyermekek tízezrei várják itthon, 
hogy külföldön dolgozó szüleik hazatér-
jenek. A Munkaügyi Minisztérium adatai 
szerint 65 ezer gyermeknek dolgozik kül-
földön egyik szülője, 25 ezer gyermeknek 
pedig sem az apja, sem pedig az anyja nem 
tartózkodik itthon. Ők közelebbi vagy 
távolabbi rokonoknál, különféle állami 
intézmények gondozásában, vagy épp az 
utcán várják, hogy vendégmunkás szüleik 
hazatérjenek. Minden jel arra mutat, hogy 

az itthon hagyott gyermekek helyzete igen 
súlyos: a hivatalos adatok szerint az év első 
hónapjában mintegy 3 ezer gyermek lett 
valamilyen visszaélés áldozata, vagy hanya-
golták el nevelői. A legsúlyosabb helyzet-
ben az a 700 gyermek van, akik testi vagy 
nemi bántalmazásban részesültek – az ők 
esetükben a hatóságok tehetetlenek.

> Nem valószínű, hogy 2012 előtt 
megtörténik Románia közigazgatási át-
szervezése – jelentette ki Kelemen Hu-
nor a III. Háromszéki Szabadegyetemen 

Zabolán. A művelődésügyi miniszter úgy 
véli, a politikai érdekkülönbségek miatt 
nem lehet a közeljövőben véglegesíteni a 
közigazgatási átszervezés projektjét. Az 
RMDSZ ugyanakkor elismeri és támogatja 
az adminisztratív reform szükségességét és 
a fejlesztési régiók újragondolását, azonban 
egy, a többség által támogatott terv hiá-
nyában nem lehet továbblépni – mondta 
el Kelemen. „Jelenleg a decentralizáción 
dolgozunk, és a közigazgatási átszervezést 
is elemezni fogjuk. Elválik, mikor és milyen 
projekttel tudjuk megnyerni a többséget” – 

tette hozzá. A szövetségi elnök múlt héten 
jelentette be a SZÁT-ot követő sajtótájé-
koztatón, hogy az elkövetkező időszakban 
folytatódnak a tárgyalások a decentralizá-
ció ügyében, amelyet alaposan elő kell ké-
szíteni. Az RMDSZ június 27-én elutasí-
totta a PD-L összes, területi átszervezésre 
vonatkozó javaslatát, így a döntést elha-
lasztották. Roberta Anastase, a PD-L első 
elnökhelyettese úgy nyilatkozott, hogy a 
kormánykoalíció őszig kielemzi a régióát-
szervezés témáját, és ezzel párhuzamosan 
történik meg a decentralizáció.

Ország – világ
Morar: politikai 

nyomásgyakorlás 
a Borbély-ügyben
Politikai nyomásgyakorlásra pa 
nasz kodott pénteken Daniel Mo
rar, a Korrupcióellenes Ügyész
ség (DNA) vezetője a Bor bély 
László kör nyezetvédelmi minisz
tert is érintő ügy kapcsán.

Borbély László neve abban az 
ügyben bukkant fel, amely-
ben a gyanúsított egy Szatmár 

megyei üzletember, Ioan Ciocan. 
A vádhatóság szerint Ciocan egy 
20 ezer euró értékű lakásfelújítás-
sal kenyerezte le a minisztert, hogy 
könnyebben jusson közbeszerzési 
szerződésekhez. Az ügyészek szerint 
Szepessy Szabolcs, Borbély személyi 
tanácsadója közvetített, ő az ügyben 
szintén gyanúsított. A vállalkozó és 
a tanácsadó ellen bűnvádi eljárást 
indított az ügyészség, a miniszter 
ellen nem kezdeményeztek eljárást. 
Morar elmondta, hogy az ügyészség 
munkáját megkérdőjelező és támadó 
ellenzéki politikusoknak, valamint 
az RMDSZ vezetőinek a nyilatkoza-
tait minősíti nyomásgyakorlásnak. 
Morar ide sorolta Kelemen Hunor-
nak, az RMDSZ elnökének állás-
foglalását is. Ez egy nappal koráb-
ban kijelentette: a szövetség vezető-
sége szerint a Borbély László ellen 
felhozott vádak megalapozatlanok, 
és elfogadhatatlannak tartja, hogy a 
korrupcióellenes ügyészség kiszivá-
rogtat híreket, légből kapott váda-
kat, bemocskolja a hírnevet. Jelezte, 
kérni fogják a legfőbb ügyészséget, 
vizsgálja ki, hogyan lehetséges, 
hogy az egyik legfontosabb állami 
intézmény folyamatosan informá-
ciókat szellőztet meg. Határozot-
tan kérik személyek felelősségre vo-
nását – mondta Kelemen. Borbély 
miniszter pénteken az MTI-nek el-
mondta: ő sem tud egyetérteni az-
zal, hogy bárki nyomást gyakorol-
jon az igazságszolgáltatásra. Meg-
győződése azonban, hogy ebben 
az esetben sem lehet szó ilyesmiről. 
Borbély szerint a demokráciában a 
politikusoknak joguk van elmon-
dani a véleményüket, az igazság-
szolgáltatásnak pedig végeznie kell 
a dolgát. Nem helyesli, hogy ebben 
a pillanatban az igazságszolgáltatás 
különböző televíziós adások útján 
történik. Emil Boc miniszterel-
nök – aki kiállt minisztere mellett 
– korábban kijelentette: a dolgok 
jelenlegi állása szerint sajtótémáról, 
semmint igazságügyi vagy politikai 
eseményről van szó.
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Ünnepélyes búcsú Habsburg Ottótól

FéMtoLvajoK a tetteseK?

Robbanófejeket loptak el egy vonatról

Habsburg Ottót, a július 
4-én Németországban el-
hunyt politikust, egykori 

magyar trónörököst a bécsi belvá-
rosi Kapucinusok templomának 
kriptájában temették el. Előzőleg 
a Szent István székesegyházban 
(Stephansdom) mondtak gyászmi-
sét az elhunytért mintegy ezer gyá-
szoló, köztük európai uralkodóhá-
zak tagjai jelenlétében. Részt vettek 
a gyászmisén osztrák és külföldi po-
litikusok is, köztük Jadranka Kosor 
horvát miniszterelnök, Jerzy Buzek, 
az Európai Parlament elnöke, Karl 
Schwarzenberg cseh külügyminisz-
ter és Semjén Zsolt magyar minisz-
terelnök-helyettes.

A gyászmise végén megszólalt a 
Stephansdom legnagyobb harangja, 
a 21 tonnás híres Pummerin, amely-
nek hangját csak kivételes alkal-
makkor és nagy egyházi ünnepeken 
hallhatják a bécsiek. A család feke-
te-sárga sávos, címeres zászlójával 
letakart koporsót ezután ünnepélyes 
menetben vitték Bécs történelmi 
belvárosán át a dómtól a Kapucinus 
templomig. Az élen az osztrák kato-
naság díszegysége haladt. Mögöttük 
a gyászmise résztvevői és a menethez 
a dóm előtt csatlakozó gyászolók 
következtek. Több száz díszruhás, 
illetve történelmi egyenruhát viselő 
taggal képviseltették magukat lovag-
rendek és az egykori Osztrák–Ma-
gyar Monarchia területéről érkezett 
különböző katonai hagyományőrző 
egyesületek.

A menet több ezer ember sorfa-
la előtt indult a dóm előtti térről a 
Grabenen, majd a Kohlmarkton a 
Hofburg felé. A két és fél kilométer 
hosszú útvonal az egykori császá-
ri palota udvarán át a forgalom elől 
ideiglenesen lezárt belvárosi körúton, 
a Ringstrassén folytatódott, majd az 
Operaház mögött kanyarodott vissza 
a Kapucinusok templomához. Ahogy 
1989-ben Habsburg Ottó anyja, Zita 
királyné temetésekor, ezúttal is a gyász-
szertartások része volt az úgynevezett 
„kopogtatási ceremónia”. Először az 
elhunyt egykori trónörökösi címeit, 
majd politikai tisztségeit sorolták fel, 

s a szerzetesek mindkétszer azt felelték 
belülről: „Nem ismerjük őt.” Csak a 
harmadik kopogtatás után nyitották 
ki a kaput, amikor a „Ki kér bebocsá-
tást?” kérdésre azt a választ kapták: 
„Ottó, egy halandó, bűnös ember.” 
Habsburg Ottó koporsójával együtt 
Ausztriába szállították, és szintén a ka-
pucinusok kriptájában helyezték örök 
nyugalomra tavaly elhunyt felesége, 
Regina földi maradványait is.

A kripta a XVII. század óta a 
Habsburgok fő temetkezési helye. 
Itt található Habsburg Ottó anyja, 
az 1989-ben Svájcban elhunyt Zita 
királyné sírja is. Ottó apját, az utolsó 

magyar királyt, IV. Károlyt (I. Károly 
osztrák császárt) Madeira-szigetén 
temették el 1922-ben.

Az utolsó magyar király, IV. 
Ká roly (I. Károly osztrák császár) 
legidősebb fia 98 évesen hunyt el a 
németországi Pöckingben. A gyász-
szer tartások Bajorországban kez-
dődtek, és e héten Mariazellben 
folytatódtak. Habsburg Ottó szívét 
kívánsága szerint külön urnában, a 
Pannonhalmai Bencés Főapátság-
ban helyezik végső nyugalomra. A 
szertartás előtt a budapesti Szent 
István-bazilikában mondtak gyász-
misét Habsburg Ottóért.

Négyládányi rakétafej tűnt el 
szom baton egy Bulgáriába tartó 
vonatról. A szerelvényt, amely 
Brassóból indult, tíz csendőr őriz
te, mindegyik ládában egyenként 
16 rakétafej volt. A muníció eltű
nését csupán a giurgiui vámha
tóság vette észre. A rendőrség 
reménykedik a tettesek kézre ke
rítésében.

Hírösszefoglaló

Afeg y verszá l l í tmányról , 
amely nek iratai a külügy-
minisztérium szerint rend-

ben vannak, a vasúti rendőrség 
sem tudott. A zernyesti Tohan 
gyárat működtető ROMARM ezt 
az zal magyarázta, hogy a tulajdon-
váltást Brassóban ejtették meg, és 
ezért ők nem jelentették be a ka-
tonai szállítmányt. A fegyverzetet 
eladó cég azt állítja, hogy nem az ő 
kötelessége volt a biztonsági intéz-
kedések foganatosítása, az a szer-
ződés szerint a bolgár félre hárult.

A csendőrség közleménye sze-
rint a ládákban csak rakétafejek 
összetevői voltak, nem robbanó-
fejek, ezért ezeket nem is lehet 

felrobbantani. A csendőrség szó-
vivője szerint „teljesen veszélyte-
len összetevőkről van szó”. Ennek 
ellenére katonai források azt állít-
ják, hogy az ellopott összetevők 
felhasználhatók házi készítésű 
robbanótöltetekhez. Közben a tíz 
csendőrt, aki a szerelvény bizton-
ságáért felelt, kihallgatták, de nem 
indult eljárás ellenük, mondta el a 
csendőrség szóvivője. 

A hatóságok szerint a tolvajok 
menet közben kidobálták a vagon-
ból a ládákat. A vizsgálatot foly-
tató katonai ügyészek szerint leg-

valószínűbb, hogy fémtolvajokról 
van szó.

A Tohan Rt. 1938 óta gyárt fegy-
verzetet, jelenleg tüzérségi muníciót 
(76–130 mm-es kaliber), föld-föld 
és levegő-föld rakétákat (122 mm-
es és 82 mm-es kaliber, 3–20,4 km 
hatótávolság, Romániában egyedüli 
szállító), rakéta-robbanófejeket és 
haditengerészeti muníciót, valamint 
pirotechnikai összetevőket, indító-
gyutacsot és nyomjelzőket gyárt. A 
társaság hivatalos honlapja szerint 
Zernyesten ötféle, 122 mm-es raké-
ta-robbanófejet gyártanak. 

Habsburg Ottó ünnepélyes búcsúztatója a bécsi Szent István székesegyházban. Családi sírhelyben nyugszik fotó: mti


