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A mai napon elektronikus levélben kerestem meg - párthovatartozásra való tekintet nélkül - ír
európai parlamenti képviselőtársaimat, segítségüket kérve a két gyermek halálát okozó
leányfalui gázolással kapcsolatos igazságtétel érdekében. A személyre szóló kísérőlevéllel
eljuttattam hozzájuk a gyermekek édesapjának, Zoltai Bencének a múlt héten Dublinban tartott
sajtótájékoztatón nyilvánosságra hozott közleményét, amely részletesen ismerteti a tragikus
esetet, s az üggyel összefüggő felháborító bírósági döntéseket. A most folyamatban lévő
strasbourgi plenáris ülés során egyenként személyesen is felkeresem az ír képviselőket, s
közvetlenül is átadom nekik a levelet és a közleményt.

Angolul írott levelem magyar fordítása, illetve Zoltai Bence sajtóközleményének internetes
fellelhetőségi helye
alább olvasható.
Kedves Ír Európai Parlamenti Képviselőtársam, Kedves ...Úr/Asszony!
Segítségét és támogatását szeretném kérni azon tragikus esettel kapcsolatban, hogy tizenkét
évvel ezelőtt két magyar gyermeket halálra gázolt egy ír állampolgár, Ciaran TOBIN. Az Ír
Legfelsőbb Bíróság közelmúltban hozott döntése, s az a tény, hogy TOBIN úr soha nem töltötte
le három éves szabadságvesztés büntetését nemcsak az ötévesen meghalt Marci és a
kétévesen meghalt Petra szüleit rázzák meg, hanem a magyar emberek egész közösségét. Az
igazságosság legalapvetőbb elveinek súlyos sérelme ebben az ügyben igen nagy csalódást
okoz nekünk, s negatívan érinti a hagyományosan jó ír-magyar kapcsolatokat, valamint az
emberek hitét a mindannyiunkat érintő ügyekben történő európai együttműködés
lehetőségeiben. Mindebből következően ezzel az esettel az Európai Unió/az Európai Parlament
szintjén is foglalkozni kell. Kérem, hogy olvassa el az alábbi (angol nyelvű) közleményt, amelyet
ZOLTAI Bence úr, a két gyermek édesapja hozott nyilvánosságra múlt heti dublini
sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozva, hogy ennek az ügynek semmi köze nincs a politikához,
különösen nem a pártpolitikához arra szeretném Önt kérni, hogy tegyen meg minden
lehetséges lépést annak érdekében, hogy az igazságtétel megtörténjen.
Nagyon köszönöm figyelmét és támogatását.
Strasbourg, 2012. július 4.
Morvai Krisztina EP képviselő
(független, Magyarország)
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