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Kizárhatják az egyházból a teológussal viszonyt folytató huşi-i püspököt

Szexbotrány az ortodoxoknál
Rövidebb börtönévek

Kihirdette Klaus Johannis állam-
fő a túlzsúfolt börtönökben ra-
boskodó romániai elítéltek bün-
tetésének lerövidítéséről szóló 
törvényt, miután az alkotmány-
bíróság elutasította a jogsza-
bály ellen emelt ellenzéki óvást. 
A jogszabály szerint minden el-
ítéltnek harmincnaponként hat 
nappal rövidítik le a bünteté-
sét, ha olyan közös cellában ra-
boskodik, ahol nem jut legalább 
négy négyzetméter egy rabra. 
Azoknak is lerövidítik a bünteté-
sét, akiket megfosztottak a ter-
mészetes fénytől, a szabad leve-
gőtől, a minimális higiéniai fel-
tételektől, a WC-használat inti-
mitásától, vagy akiket penészes, 
beázott, levegőtlen cellákban, 
rovarok és rágcsálók társaságá-
ban tartottak fogva. A börtönö-
ket két hónapon belül osztályoz-
zák, a rabok négy hónapon belül 
tudják meg, hány napot írnak jó-
vá büntetésükből.

Hazacsalogatott 
románok
Komoly erőfeszítéseket teszünk 
azért, hogy a külföldre vándo-
rolt románok jelentős része 
hazatérjen Romániába – nyi-
latkozta szombaton Andreea 
Păstîrnac, a külhoni románokért 
felelős miniszter. „Fontos, hogy 
az elvándorolt emberek vagy a 
második, harmadik generáci-
ós kivándorlók közül sokan visz-
szatérjenek.Tíz napja indítottuk 
el a 76 millió eurós Start-up di-
aszpóraprogramot, és reméljük, 
a távol élők közül egyre többen 
fogják úgy gondolni, hogy Ro-
mánia befektetési lehetőségek-
kel is rendelkezik” – jelentette ki 
az Agerpres hírügynökségnek a 
tárcavezető.

Schulz vétózna

Martin Schulz német kancellár-
ként vétót emelne a követke-
ző uniós költségvetés ellen, ha 
nem fogad be menekülteket va-
lamennyi tagállam. A szociálde-
mokrata párt (SPD) kancellár-
jelöltje tegnap Berlinben a Né-
metország és az EU jövőjéről 
szóló tervét ismertető beszédé-
ben kiemelte, kiveszett a szoli-
daritás az EU-ból, ami „veszély-
be sodorja Európa jövőjét”. „Né-
metország fizeti be a legtöbb 
pénzt a közös költségvetésbe, a 
legnagyobb haszonélvezők kö-
zött pedig ott van Lengyelor-
szág és Magyarország, két tag-
állam, amely megtagadta a szo-
lidaritást a menekültkérdésben” 
– tette hozzá. Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminisz-
ter úgy reagált: Schulznak „min-
dig mindenről Magyarország 
jut eszébe, pedig inkább a saját 
pártjával kellene foglalkoznia”.

Trump meggondolja?

Emmanuel Macron francia el-
nök lát esélyt arra, hogy az 
Egyesült Államok mégis része-
se maradjon a párizsi klíma-
egyezménynek, miután úgy ér-
zi, sikerült ráirányítania a témá-
ra Donald Trump amerikai el-
nök figyelmét – derül ki abból 
a tegnap megjelent interjúból, 
amelyet Macron a Journal du 
Dimanche című lapnak adott. 
„Donald Trump meghallgatott” 
– mondta Macron, hozzátéve: 
Trump azt mondta, a következő 
hónapokban megpróbál megol-
dást találni.

Lemondatni készül az 

ortodox egyház Huşi 

püspökét, miután bizo-

nyosságot nyert, hogy 

Corneliu Bârlădeanu lát-

ható egy kiszivárgott fel-

vételen, amint szexuális 

kapcsolatot létesít egy 

teológiai hallgatóval.

Példátlan szexbotrány dúl 
a román ortodox egyház-
ban, miután egy bukaresti 

bulvárlap videót tett közzé ar-
ról, amint egy püspök szexuá-
lisan molesztál egy teológust. 
A Cancan című lap a múlt héten 
hozta nyilvánosságra a huszon-
két perces, az intim együttlé-
tet is magában foglaló felvé-
telt, amelynek szereplői kita-
kart arccal jelennek meg. Vasile 
Bănescu, a bukaresti patriar-
chátus szóvivője pénteken az 
Antena 3 hírtelevíziónak el-
mondta: megtekintette a felvé-
telt, és meg tudja erősíteni, hogy 
azon Corneliu Bârlădeanu, a 
moldvai Huşi püspöke szerepel. 
„Ez előzmény nélküli helyzet, 
az ortodox egyház ilyen szinten 
még nem szembesült ilyen eset-
tel. Ilyen botrány után a püs-
pök nem maradhat a tisztségé-
ben, valószínűleg azt tanácsol-
juk neki, hogy vonuljon vissza” 
– nyilatkozta a szóvivő. Köz-
ben a püspökség tagadja a fel-

vétel hitelességét, Bârlădeanu 
közvetlen egyházi felettesei, a 
moldovai érsekség képviselői 
pedig közölték, csak ma fogják 
megtekinteni a videót, és azu-
tán döntenek. Egyébként az 
évekkel ezelőtt készült felvé-
tel per tárgyát képezi, június-
ban ugyanis az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyészség (DNA) 
zsarolás miatt vádat emelt há-
rom Vaslui megyei pap ellen, 
akik megfenyegették a püspö-
köt: elküldik a sajtónak a birto-
kukban lévő kompromittáló vi-
deókat, ha nem járul hozzá egy-
házi előmenetelükhöz. A DNA 
vádirata szerint a házi őrizet-
be helyezett pópáktól összesen 
nyolc felvételt foglaltak le, és 
valamennyi szexuális kapcso-
lat létesítése közben ábrázolja a 

püspököt. Meg nem erősített hí-
rek szerint Bârlădeanu partne-
rei olyan fiatal hallgatók, akiket 
tanított a teológián.

Nem a mostani az első, 
homoszexualitással tarkított 
botrány a görögkeleti egyház-
ban. Nemrég ideiglenesen meg-
fosztották palástjogától a főként 
énekesként közismert Cristian 
Pomohaci Maros megyei lel-
készt, miután egy hangfelvé-
tel tanúsága szerint intim kap-
csolat létesítéséért pénzt ígért 
egy 17 éves fiatalnak. Az or-
todox egyház számára külö-
nösen azért kényesek ezek az 
ügyek, mivel erőteljesen ellen-
zi a homoszexualitást és a me-
legházasságot. Ráadásul a fele-
kezet élére állt annak az alkot-
mánymódosító kezdeményezés-

nek, amely szeretné, ha a román 
alaptörvény rögzítené, hogy „a 
család egy férfi és egy nő önkén-
tes elhatározásával létrehozott 
házasságon alapul”. 

ROSTÁS SZABOLCS

Nyílt napot tartottak szomba-
ton a Saber Guardian 2017 (Szab-
lya őre, SG17) elnevezésű nem-
zetközi gyakorlatsorozat – Ro-
mánia és a fekete-tengeri térség 
eddigi legnagyobb hadgyakorla-
ta – legfontosabb erdélyi helyszí-
nén, Nagysinken. A Bulgária, Ro-
mánia és Magyarország területén 
zajló, az Egyesült Államok szá-
razföldi erőinek európai parancs-
noksága által összehangolt ma-
nőverekre 22 NATO-tagállam és 
partnerország 25 ezer katonáját 
és mintegy kétezer harci eszkö-
zét mozgósították. A román terü-
leten gyakorlatozó 17 ezer kato-
na közül a román, amerikai, ör-
mény, horvát és ukrán hadsereg 
mintegy ötezer katonája gyűlt ösz-
sze Nagysinken. A szombati nyílt 
napon Klaus Johannis államfő, 
Petr Pavel vezérezredes, a NATO 
katonai bizottságának elnöke és 
Adrian Tuțuianu védelmi minisz-
ter is megtekintette a szárazföldi 
csapatok, illetve a román és ame-
rikai légierő éleslövészeti gyakor-
latát a nagysinki (Brassó megye) 
tüzérségi lőtéren. „Ez az idei év 
legnagyobb gyakorlata nemcsak 
Romániában, hanem egy NATO-
tagállamban. Nagyon kíváncsi 
vagyok, hogyan készült fel ez a 
nagyszámú katona, ugyanis mint-
egy 25 ezer katona és több ezer 
hadi eszköz vesz részt” – nyilat-
kozta a helyszínen az államel-
nök, hozzátéve, nagyon örül, hogy 

jól felkészült katonai vezetők van-
nak az országban és a NATO-ban.

Az SG17 gyakorlatsorozat 
egyebek mellett egy ellenséges 
folyami áttörési kísérlet vissza-
verésének gyakorlására, illetve 
a Fekete-tenger térségében – a 
légvédelmi tüzérség és több ha-
dihajó részvételével – rendezen-
dő rakétalövészeti gyakorlatra is 
kiterjed. A külügyminisztérium 
szerint az SG17 az eddigi legna-
gyobb és legösszetettebb gyakor-
latsorozat, amely román terüle-
ten zajlik. „A Saber Guardian 17 
a részt vevő több mint húsz or-
szág katonáinak együttműkö-

dési készségét fejleszti, és hoz-
zájárul a NATO keleti szárnya 
védelmi és elrettentő képessé-
gének megerősítéséhez” – idé-
zi a külügyi közleményt az MTI. 
Alekszandr Grusko, Oroszor-
szág NATO-nagykövete aggodal-
mát fejezte ki a kelet-európai és 
a Fekete-tenger térségében szer-
vezett NATO-hadgyakorlatok mi-
att. Grusko a katonai kommuni-
káció fejlesztését szorgalmazta 
Oroszország és a NATO között a 
félreértések és „ideges” reagálá-
sok elkerülése érdekében. 

R. SZ.

Megahadgyakorlat zajlik Nagysinken

Corneliu Bârlădeanu, Huşi ortodox püspöke

Marad az egyházi 
adómentesség
Mihai Tudose miniszterelnök 
felmentette tisztségéből pén-
teken a tiszteletbeli tanácso-
saként tevékenykedő Eugen 
Teodorovici volt pénzügymi-
nisztert. A szociáldemokra-
ta szenátort július 4-én nevez-
ték ki kormányfői tanácsadó-
nak. A Victor Ponta vezette 
kormányokban előbb európai 
alapokért felelős tárcavezetői, 
majd pénzügyminiszteri tiszt-
séget betöltő Teodorovici csü-
törtökön tett kijelentései vál-
tottak ki nemtetszést a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) veze-
tői körében, személyesen Liviu 
Dragnea elnöknél. A szociál-
demokrata politikus a Digi 24 
hírtelevíziónak adott interjú-
ban ama korábbi véleményé-
nek adott hangot, miszerint 
meg kellene szüntetni az orto-
dox egyház adómentességét. 
Emellett arról is beszélt, hogy 
szerinte indokolatlan dön-
tés futballstadiont építeni a 
Teleorman megyei Alexandrián 
(Dragnea választókörzetében) 
12 millió euróból. A PSD elnöke 
leszögezte: az ortodox egyház 
továbbra is adómentes marad, 
erről pedig vitát sem hajlandó 
nyitni a kormánykoalícióban.

Harckocsik és helikopterek vonulnak fel a nagysinki lőtéren

Kövesi: senkit nem 
zárattam be
Soha semmilyen minőségem-
ben nem kértem arra ügyészt, 
hogy valakit tartóztasson le, 
vagy hogy bizonyos módon jár-
jon el egy bűnvádi dossziéban. 
Ha ilyesmit kérek, az elmúlt tíz 
évben számtalanszor feljelen-
tettek volna a Legfelsőbb Igaz-
ságszolgáltatásai Tanácsnál 
– jelentette ki a Ziare.com hír-
portálon tegnap megjelent in-
terjúban Laura Codruţa Kövesi. 
Az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészség (DNA) vezető-
je úgy nyilatkozott: nem erede-
ti az a neki tulajdonított hang-
felvétel, amelyet nemrég ho-
zott nyilvánosságra egy román 
hírtelevízió. Mint ismert, ezen 
a beosztottai teljesítményé-
vel elégedetlen Kövesi hatéko-
nyabb munkát és több „fon-
tos” ügyet követel a DNA ügyé-
szeitől, az azóta leváltott Sorin 
Grindeanura utalva pedig állí-
tólag kijelenti: azt szeretné, ha 
a DNA „eljutna a miniszterelnö-
kig” egy gyanús ingatlan-visz-
szaszolgáltatási ügyben. A DNA 
vezető ügyésze közölte, a Liviu 
Dragnea PSD-elnöknek tulaj-
donított Tel Drum cég dosszi-
éját vádemelési javaslat nél-
kül 2010-ben lezárták, ám in-
dokolt esetben újraindulhat a 
nyomozás.
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