
Külföld-Belföld 2019. július 12–14.
péntek–vasárnap 5

 » RÖVIDEN

Államfőjelölt válik Viorica Dăncilából?
Hajlandó lenne ringbe szállni az 
államfőválasztáson Viorica Dăncilă 
miniszterelnök, a kormányzó Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke. A kormányfő 
csütörtökön a DC Newsnak nyilatkozva 
kifejtette: ha pártja azt kéri, hogy ő 
legyen a jelöltje, nem mond nemet. 
Hozzátette ugyanakkor, hogy eddig nem 
készült erre, inkább azt szeretné, hogy a 
párt más jelöltet állítson, akit ő minisz-
terelnökként támogatna. „Ha nincs 
más opció, amely révén bejuthatunk a 
második fordulóba, ha a párt felkér, nem 
futamodok meg, de én azt szeretném, 
ha egy másik jelölt mögött állhatnék” – 
mondta a miniszterelnök. A miniszterel-
nök azt is kifejtette: az elnökválasztásig 
új, a szavazatukat már leadott polgárok 
nyilvántartását szolgáló szoft vert kell ta-
lálni, hogy a gyanú árnyéka se merüljön 
fel a választások tisztaságával kapcso-
latban, és meg kell oldani a párhuzamos 
szavazatszámlálás kérdését.

Zuzana Caputová szlovák államfő
a magyarok elnöke is kíván lenni
Klímavédelmi, energetikai és migrációs 
kérdésekről folytatott megbeszéléseket 
Áder János magyar köztársasági elnök és 
Zuzana Caputová, a Szlovák Köztársaság 
elnöke csütörtökön Budapesten, a Sán-
dor-palotában. Áder János hangsúlyozta, 
egyetértettek abban, hogy az emberiség 
a klímavédelem területén az utolsó 
órában van. Zuzana Caputová elmond-
ta, kampányában tett ígéretéhez híven 
országa valamennyi lakosának, így a 450 
ezer magát magyarnak valló szlovákiai 
polgárnak is elnöke kíván lenni. Úgy 
fogalmazott, meggyőződése, hogy „az 
a liberális demokrácia, amely minden-
kinek garantálja a jogegyenlőséget, a 
kisebbségek védelmének is a leghatéko-
nyabb eszköze”. Caputovát Orbán Viktor 
miniszterelnök is fogadta. Egyetértettek 
abban, hogy Magyarország és Szlovákia 
fontos partnerei egymásnak a közös 
történelmi múltra és egymás nemzeti 
kisebbségeire tekintettel is. A magyar mi-
niszterelnök értékelése szerint 2010 óta 
fokozatosan javulnak a magyar–szlovák 
kapcsolatok, és mára nagyszerű eredmé-
nyeket ért el együtt a két ország. Mindket-
ten kiemelték a visegrádi együttműködés 
fontosságát, amely „stratégiai kérdés 
Közép-Európa számára”.

Iráni hajók megpróbáltak elfogni
egy brit tankert 
Iráni hajók megpróbáltak elfogni egy brit 
tankert a Perzsa(Arab)-öbölben – idézte 
a Fox televízió szerdán este Bill Urban 
századost, az Egyesült Államok Középső 
Parancsnoksága (CENTCOM) szóvivőjét. 
A szóvivő elmondta: az amerikai haderő 
fi gyelemmel kísérte a történéseket. 
Majd hangsúlyozta, hogy „a nemzetkö-
zi hajózás szabadságának biztosítása 
nemzetközi megoldást követel”. A Per-
zsa(Arab)-öbölben a Hormuzi-szoros 
közelében öt iráni őrhajó, amely feltéte-
lezhetően az iráni Forradalmi Gárdához 
tartozott, megpróbált elfogni egy brit 
olajszállító teherhajót. A tanker éppen a 
Hormuzi-szoroshoz közelített, amikor az 
irániak irányváltásra és megállásra szólí-
tották fel. A brit királyi tengerészet egyik 
fregattja kísérte a tankert, és azonnal tá-
vozásra szólította fel az iráni őrnaszádo-
kat, amelyek távoztak is. Haszan Róhani 
iráni elnök szerdán – az incidens előtt 
– fi gyelmeztette az Egyesült Királyságot, 
hogy következményei lesznek a Szíriába 
tartó és nyersolajat szállító iráni tanker 
múlt héten történt feltartóztatásának 
Gibraltárnál.

SZĲ JÁRTÓ: A ROMÁN KÜLÜGYI TÁRCA NYILATKOZATA NEHEZÍTI A KAPCSOLATOK JAVÍTÁSÁT

Bukarest rontja a kétoldalú viszonyt

 » BALOGH LEVENTE

E lutasította a craiovai ítélőtábla csü-
törtökön Bogdan Licu ügyvivő legfőbb 

ügyész kérését, amely az örökbefogadást 
lehetővé tevő bírói végzés felülvizsgálatára 
vonatkozott egy, az Egyesült Államokban 
élő román házaspár által örökbe fogadott 
Baia de Aramă-i kislány, Sorina ügyében. 
A bírák megalapozatlannak találták a leg-
főbb ügyész kérését. Az örökbefogadást 
helybenhagyó ítélet jogerős. Az ítélőtábla 
múlt pénteken már elutasította a legfőbb 
ügyész által az örökbefogadásról szóló íté-
let megsemmisítésére vonatkozó kérést is. 
A bíróság előtt csütörtökön egy kisebb cso-
port a kiadatás ellen tüntetett. 

Eközben bűnvádi eljárást indított a bírák 
és ügyészek által elkövetett bűncselekmé-
nyek kivizsgálására létrehozott ügyészség 
Maria Piţurcă ügyész ellen, aki Sorina ügyé-
ben járt el a júniusi házkutatás során. A 
visszaéléssel gyanúsított ügyésznőt tegnap 
ki is hallgatták az ügyészségen. Mint meg-
írtuk, a craiovai ügyészségen tevékenykedő 
Maria Piţurcă június 21-én rendőrök kísére-
tében jelent meg a Mehedinţi megyei Baia 
de Aramă településen élő nevelőszülőknél, 
hogy elvigye a kislányt, akit örökbe fogadott 
egy, az Amerikai Egyesült Államokban élő 
román házaspár. Az esetről készült felvétele-
ken az látható, amint az ügyész kivonszolja 
a kislányt a házból, miközben az sír, és azért 
küszködik, hogy ne szakítsák el hivatásos 
nevelőanyjától, aki hét éven át nevelte. 

Az eset után tartott sajtótájékoztatón az 
ügyész azt mondta, a kislány nagyon izga-
tott, zaklatott volt, amikor érte mentek, neki 
kellett közbelépnie, hogy megnyugtassa, 
aztán sikerült ölbe vennie, és átadnia az őt 
örökbe fogadó házaspárnak. 

Az ügyben eredetileg hivatali visszaélés 
gyanújával indított eljárást a bírák és ügyé-
szek által elkövetett törvénytelenségeket 
kivizsgáló ügyosztály, egyrészt az örök-
befogadási kérelem elbírálása kapcsán, 
másrészt a craiovai ügyészség ügyésze ál-
tal levezetett házkutatás körülményeinek 
tisztázására.

Július 2-án az igazságügyi felügyelet azt 
kérte a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Ta-
nács (CSM) fegyelmi ügyekben illetékes 
ügyészeitől, hogy függesszék fel tisztségéből 
Maria Piţurcát. Ezt azonban a CSM ügyészi 
részlegének fegyelmi bizottsága csütörtökön 
elutasította.

A Sorinával való bánásmód hatalmas 
visszatetszést váltott ki egyszerű polgárok, 
valamint kormányzati illetékesek részéről 
egyaránt. Többször is tüntettek a craiovai 
ítélőtábla döntése ellen, amellyel jóvá-

hagyták, hogy az Egyesült Államokban élő 
román házaspár örökbe fogadja a kislányt. 
Miközben a tüntetők kétségbe vonják az 
örökbe fogadó család jó szándékait, kide-
rült, a nevelőanya – aki hét éven át nevelte 
a kislányt – korábban többször is megta-
gadta a gyermek átadását, ezért szerződést 
bontott vele a gyámhatóság, így – a ha-
tóságok szerint – a nő jogtalanul tartotta 
magánál a gyermeket. Időközben a lányt 
örökbe fogadó nő sajnálkozásának adott 
hangot az incidens kapcsán, ám szerinte 
nem volt más megoldás, mint a hatóságok 
segítségével elszakítani nevelőszüleitől a 
gyermeket. Ramona Săcărin a Digi24 hír-
televíziónak úgy nyilatkozott: Sorina ép-
pen a nevelőcsaládjánál élt át traumákat, 
ott ugyanis azt beszélték be neki, hogy 
külföldre viszik, ahol eltávolítják a belső 
szerveit. 

Sorina-ügy: jogerős az örökbefogadási végzés
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Bukarest nehezíti a kétoldalú vi-
szony javítását – így reagált Szijjártó 
Péter magyar külügyminiszter arra, 
hogy a román külügy kioktató hang-
nemű nyilatkozatot adott ki.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

N em hagyta szó nélkül Szijjártó Péter 
magyar külügyminiszter (képün-
kön) a román külügyi tárca kioktató 

hangvételű szerdai közleményét, amely-
ben – a román provokációk folytatásaként 
– a romániai magyarellenes jogsértések 
ellen felszólaló magyar felet vádolta pro-
vokációval. „Románia olyan nyilatkozatot 
tett, amely nehezíti a kétoldalú kapcsola-
tok javítását” – tudatta a külgazdasági és 
külügyminiszter szerdán. A tájékoztatás 
emlékeztet: a román külügyminisztérium 
Szijjártó Péter és román kollégája, Teodor 
Meleșcanu keddi tárgyalásáról adott ki 
nyilatkozatot, amely az Európai Biztonsá-
gi és Együttműködési Szervezet informális 
külügyminiszteri találkozójának alkalmá-
val a szlovákiai Csorba-tó mellett zajlott.

A közleményben a román fél azt írta, 
hogy Szijjártó Péter a román „igazság-
szolgáltatási intézmények ítéleteinek 
fi gyelmen kívül hagyását és a román 
állam igazságügybe való beavatkozását 
kérte”. Mint megírtuk, a román nyilatko-
zat szerint Meleşcanu azt mondta: a ha-
talmi ágak szétválasztásának jegyében a 

kormány nem avatkozhat az igazságügy 
tevékenységébe. 

Szijjártó Péter erre reagálva közölte: 
egy európai értékeket tiszteletben tartó 
jogállamban nem azokat büntetik, akik 
például egy temetőnél békésen demonst-
rálnak, hanem azokat, akik őket meg-
támadják. Közölte továbbá: fenntartják, 
hogy a román parlament és kormány dol-
ga mindent megtenni és megfelelő jogi 
környezetet teremteni azért, hogy a ki-
sebbségek gyakorolhassák a jogaikat, és 
senki ne büntesse diszkriminatív módon 
„horrorisztikus összegekkel” a nemzeti 
közösség tagjait pusztán azért, mert jel-
képeiket használják.

Mint arról beszámoltunk, a román kom-
müniké szerint a találkozóra a román fél 

kérésére került sor, miután a magyar fél 
„nem konstruktívan” viselkedik, a cél pe-
dig az volt, hogy „véget vessen a magyar 
fél folyamatos provokációinak”. Egy ko-
rábbi közleményben a román külügy azt is 
közölte: Meleşcanu arra kérte magyar kol-
légáját, hogy a budapesti hivatalosságok 
visszafogottságról tegyenek bizonyságot 
nyilatkozataik során, ugyanis az utóbbi 
időben a magyar–román párbeszédet mes-
terséges módon feszültté tették. 

Mint megírtuk, a keddi találkozón Szij-
jártó Péter megerősítette, hogy Magyaror-
szág továbbra is arra törekedne, hogy a két 
ország „kapcsolatrendszere visszatérjen 
a kölcsönös tisztelet és a pozitív dinami-
ka talajára”, mert ez lenne a jobb mind 
Magyarországnak, mind Romániának, de 
mindenekelőtt ez lenne a legjobb az erdé-
lyi és a székelyföldi magyarságnak is.

A magyar külügyminiszter román kol-
légája segítségét kérte abban, hogy az 
úzvölgyi katonai temetőről szóló szakér-
tői egyeztetések folytatódjanak, és még 
júliusban kerüljön sor a két szakértői csa-
pat helyszíni szemléjére a temetőben. A 
nemrégiben elfogadott új közigazgatási 
törvénnyel kapcsolatban Szijjártó Péter 
arra kérte a román külügyminisztert, hogy 
a törvénybe kerüljön vissza az erdélyi és 
székelyföldi magyaroknak az a korábbi 
szerzett joga, hogy ha 20 százalék alá csök-
ken egy adott területen a kisebbségi arány, 
akkor is illessék meg az anyanyelvi hasz-
nálati jogok a kisebbséget.

Sorina-ügy: jogerős az örökbefogadásról szóló végzés, eljárás folyik az ügyész ellen




