
<b>Ziua luxemburghezilor</b>
 Altetele Regale Henri si Maria Teresa ai Marelui Ducat de Luxemburg vor vizita astazi Sibiul  Vizita
este ocazionata de inaugurarea oficiala a Casei Luxemburgheze din Piata Mica 16, dar si de acordarea
titlului de cetatean de onoare al Sibiului.
  
  Astazi sunt asteptati la Sibiu membrii Casei Regale a Luxemburgului, care vor inaugura renumita Casa
Luxemburgheza, din Piata Mica nr. 16. Pregatirile au intrat ieri in linie dreapta cu stabilirea ultimelor
detalii ce privesc demarcarea locului pentru presa ori spatiul rezervat fotografilor si cameramanilor, sau in
ceea ce priveste montarea placutelor de informare pentru turisti.
  
  Potrivit programului stabilit de autoritati, Altetele Regale ar urma sa soseasca la Sibiu in aceasta
dimineata la ora 8.45, dupa care urmeaza o intrunire la biroul primarului Johannis. Dupa ce le vor fi
inmanate titlurile de cetateni de onoare ai municipiului Sibiu si vor primi cheia orasului, cei doi oaspeti
vor participa la inaugurarea oficiala a Casei Luxemburgheze, care simbolizeaza de fapt legatura intre cu
Sibiul. Vizita Altetelor Regale Henri si Maria Teresa ai Marelui Ducat de Luxemburg se va incheia in
jurul orei 11. Reabilitarile la Casa Luxemburgeza au inceput de mai bine de 5 ani iar costurile au ajuns la
590.000 de euro. O parte a cladirii a fost demolata pentru ca nu a mai putut fi recuperata coloanele fiind
foarte vechi. Au ramas totusi destule elemente care pun in valoare cladirea. La etajul doi sunt camere de
oaspeti, la etajul unu va functiona consulatul onorific si un centru de studii lingvistice. Parterul va gazdui
o sala de conferinte cu 60 de locuri, un centru de informare turistica si o sala de expozitie. La subsol s-a
deschis deja o cafetarie, care poarta numele Sigis, dupa imparatul Sigismund. 
  
  Ducele si ducesa au cinci copii
  Alteta Sa Regala, Marele Duce Henri de Luxemburg s-a nascut la 16 aprilie 1955 la Betzdorf,
Luxemburg. In afara de luxemburgheza, marele Duce vorbeste franceza, engleza si germana. Şi-a luat cu
succes bacalaureatul in Franta, in 1974. Urmeaza apoi cursurile Universitatii din Geneva ( Elvetia), unde
obtine licenta in studii politice. Este numit Doctor Honoris Causa in stiinte umane al Universitatii Sacred
Heart din Conneticut (SUA), Doctor Honoris Causa in drept al Universitatii din Miami (SUA), doctor in
economie al Universitatii Khon Kaen din Tailanda, cat si doctor in stiinte politice al Universitatii Trier
din Germania. In 1974, printul Henri s-a inscris la Academia Regala din Sandhurst, Anglia, care i-a
acordat in 1975 brevetul de ofiter. In armata luxemburgheza, el are in prezent gradul de colonel. In 1981
s-a casatorit cu Maria Teresa Mestre, care are la randul ei licenta in stiinte politice a Universitatii din
Geneva. Impreuna au 4 baieti si o fata. Printul urmat diferite cursuri de informare si perfectionare, atat in
Europa, cat si peste mare. Din 1978 pana in 1980, a efectuat cursuri de instructie in SUA. Marele Duce
patroneaza o multime de ascociatii active in domeniul cultural, sportiv, stiintific si civic. Din 1998 este
membru al Comitetului International Olimpic. Din 7 octombrie 2000 este numit Mare Duce al
Luxemburgului, Alteta Sa Regala Marele Duce Jean, abdicand in favoarea fiului sau. Marele Duce este,
de asemenea, membru activ al fundatiei Mentor, create sub patronajul Organizatiei Mondiale a Sanatatii.
Scopul acestei fundatii este prevenirea consumului de droguri de catre tineri. Printre preferintele sale se
numara literatura, muzica clasica si sportul (in special inotul, ski nautic, tenisul si vanatoarea).
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