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 » RÖVIDEN

Evakuáltak egy áruházat,
tűzoltók is kórházba kerültek
Öt személy kórházba került csütör-
tökre virradó éjszaka, miután szerda 
este szén-dioxid-szivárgás miatt 
evakuáltak egy nemrég megnyitott 
nagyszebeni bevásárlóközpontot, 
amely amúgy nem rendelkezett 
tűzvédelmi engedéllyel. A Szeben 
megyei katasztrófavédelmi felügye-
lőség csütörtök reggeli tájékoztatása 
szerint négy tűzoltóról és a kereske-
delmi központ egy alkalmazottjáról 
van szó. Mind az öten szédülésre és 
hányingerre panaszkodtak. Miután 
a helyszínen orvosi ellátásban része-
sítették őket, kórházba kerültek 
további kivizsgálásokra. A katonai 
tűzoltók, illetve a kémiai, biológiai, 
radiológiai és nukleáris szakértői 
csoport (CBRN) tagjai a helyszínen 
maradtak még a biztonság kedvéért 
– számolt be az Agerpres hírügy-
nökség. A bevásárlóközpontot 
szerda este 10 óra körül evakuálták, 
miután egy személy a 112-es sürgős-
ségi hívószámon jelentette, hogy 
erős szag terjeng a helyiségben. 
A helyszínre kiszálló katasztrófa-
védelmi csapatok megállapították, 
hogy szén-dioxid-szivárgás történt, 
a központ egyik hipermarketének 
hűtőberendezése hibásodott meg. A 
Szeben megyei katasztrófavédelmi 
felügyelőség szerint a kereskedel-
mi központot megelőző jelleggel 
evakuálták, majd ezt követően a 
CBRN szakértői átvizsgálták a helyi-
séget. A november 14-én felavatott 
kereskedelmi központ tulajdonosait 
rögtön a megnyitás után 50 000 
lejre bírságolták meg, mert tűzvé-
delmi engedély hiányában nyitották 
meg az üzleteket – tájékoztatott a 
katasztrófavédelmi felügyelőség.

Felgyülemlett gáz miatt 
történt robbanás Szatmáron
Felgyülemlett gáz okozott robba-
nást szerdán egy szatmárnémeti 
tömbházban – közölte a megyei 
katasztrófavédelmi felügyelőség 
(ISU). Az épület szerkezete nem 
sérült meg, de két személy égési 
sérüléseket szenvedett, 25 lakót 
pedig evakuáltak. Egy férfi  és egy 
nő sérült meg, két másik személy 
pedig pánikrohamot kapott. Az 
égési sérülést szenvedő két sze-
mélyt kórházba szállították. Az első 
információk szerint a robbanás 
11 lakást rongált meg. A szatmár-
németi polgármesteri hivatal 
szállást és étkezést ajánlott fel az 
evakuált személyeknek. A tűzoltók 
később bekísérték a kimenekített 
embereket a lakásokba, hogy azok 
eldöntsék, visszaköltöznek, vagy 
elszállásolást kérnek.

NEM JÁRT SIKERREL A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI JOGVÉDŐ A BLOGGER EGYESÜLETE ELLENI PERBEN

Árus „lepattant” Tanasáról

Továbbmegy. Árus Zsolt szerint az ügy várhatóan az Emberi Jogok Európai Bírósága elé kerül

Nem számolják fel a magyar és 
székely jelképek elleni persor-
ozatáról elhíresült Méltóságért 
Európában Polgári Egyesületet, 
a bíróság jogerősen elutasította 
Árus Zsolt erre vonatkozó ke-
resetét. A gyergyószentmiklósi 
civil jogvédő szerint jogszerűt-
len az ítélet.

 » KOVÁCS ATTILA

Nem kell tartania a megszün-
tetéstől a Dan Tanasă blogger 
vezette Méltóságért Európá-

ban Polgári Egyesületnek (ADEC), 
amely a középületekre kitűzött 
székely zászlók, a községháza- és 
városháza-feliratok eltávolítását, 
illetve polgármesterek megbírsá-
golását is elérte az elmúlt években 
indított perek nyomán. Közel egy 
éve Árus Zsolt gyergyószentmik-
lósi civil jogvédő arra hivatkozva 
kérte az egyesület felszámolását 
a bíróságtól, hogy jogszerűtlenül 
működik: a feljelentő szerint az 
ADEC nem teljesítette az egyesüle-
tekre és alapítványokra vonatkozó 
törvényes feltételeket. A kereset 
benyújtásakor Árus közölte, hogy 
az egyesület alapszabálya szerint 
a vezetőtanács mandátuma két 
év, ellenben 2014-es alapítása óta 
nem választottak és nem jegyeztek 
be a bíróságon új vezetőtanácsot. 
A vonatkozó jogszabály szerint egy 
egyesület jogilag megszűnik, ha 
több mint egy évig nincs törvénye-
sen megválasztott vezetősége – in-
dokolta. A jogvédő azt is kifogásol-
ta, hogy az egyesület a magyarokat 
zaklatja, gyalázza, miközben meg-
fogalmazott célkitűzése Románia, 
a román kultúra, nyelv és hagyo-
mányok népszerűsítése, az alap-
vető emberi jogok védelme. Mivel 
a felszámolás akkor is megtörtén-
het, ha az egyesület által követett 
cél nem egyezik meg azzal, amiért 
alakult, vagy ha célja, tevékeny-
sége tiltott, vagy a közrendbe üt-
közik, Árus Zsolt ezt a kifogást is 
belefoglalta a keresetbe.

Megalapozatlannak 
minősítették
A pert Bukarest 3. kerületének 
bíróságán tárgyalták; az elsőfokú 
ítéletet idén júniusban hirdették 
ki, elutasítva és megalapozat-

lannak minősítve Árus keresetét. 
Akkor azzal érveltek az elutasítás 
mellett, hogy az ADEC 2017-ben 
meghosszabbította a vezetőta-
nács mandátumát, és Tanasă jo-
gosan képviseli az egyesületet. 
Árus szerint viszont a hivatkozás-
ként felhozott jegyzőkönyv nem 
volt hitelesítve, nem nyújtották be 
a bíróságra, nem vették nyilván-
tartásba, ahogy ezt a törvény elő-
írja. A jogvédő fellebbezett az el-
sőfokú ítélet ellen; ezt a bukaresti 
ítélőtábla tárgyalta, amely a héten 
hirdetett jogerős ítéletet. Ebben 
helybenhagyta az első fokon eljá-
ró bíróság döntését, a fellebbezést 
megalapozatlannak minősítette, 
és elutasította.

Zavaros helyzet
Árus Zsolt megkeresésünkre úgy 
vélekedett, az ítélet jogszerűtlen, 
mert a törvény egyértelműen fo-
galmaz: ha az egyesületnek nin-
csen hivatalosan kinevezett veze-
tősége egy éven keresztül, akkor 
azt fel kell számolni, ez nem vita 
tárgya. ,,Itt pedig nem volt ilyen. 
Ezt alapfokon a bíró félremagya-
rázta, összetévesztette az összeül-
ni és a megalakulni igéket, ame-
lyek eléggé különbözők románul 

is, ezt egy bírónak illene tudni. 
Másodfokon biztosan nem ez 
történt, mert a fellebbezésben 
elmagyaráztam, hogy miről van 
szó, más kifogást kellett találja-
nak” – fejtette ki. Az elutasítás 
oka csak az ítélet indoklásából 
derül ki, amely még nem készült 
el.

Kérdésünkre, hogy lehet-e 
még folytatni az ADEC elleni 
fellépést, Árus azt mondta, a 
helyzet attól zavaros, hogy most 
elméletileg van kinevezett ve-
zetősége az ADEC-nek, de ez a 
mostani egyesület törvénytelen 
és szabálytalan. ,,Az a határo-
zat, amellyel ezt létrehozták, sa-
ját szabályzatukba és a törvény-
be is ütközik. Ettől függetlenül 
a bíróság bejegyezte, tehát kér-
déses, hogy miképpen lehet ezt 
megfogni. De mindenképp fog-
lalkoztat a kérdés, hogy valami-
lyen módon szabadítsuk meg az 
önkormányzatokat ettől az igen-
csak kártékony egyesülettől” – 
összegzett. Árus hozzátette, az 
ügy várhatóan Strasbourgba, az 
Emberi Jogok Európai Bírósága 
elé fog kerülni – az már más kér-
dés, hogy mikor és milyen for-
mában.

 » „Mindenképp 
foglalkoztat a 
kérdés, hogy va-
lamilyen módon 
szabadítsuk meg 
az önkormány-
zatokat ettől az 
igencsak kárté-
kony egyesület-
től” – összegzett 
Árus Zsolt.
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