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Jogerős nem a felszámolásra
Nem járt sikerrel Árus Zsolt jogvédő Dan Tanasă egyesülete elleni pere
• Nem számolják fel 
a Méltóságért Európá-
ban Polgári Egyesü-
letet (ADEC), amelyet 
a magyar és székely 
jelképek elleni perso-
rozata tett ismertté. 
A bíróság jogerősen 
elutasította Árus Zsolt 
gyergyószentmiklósi 
civil jogvédő erre vo-
natkozó keresetét, aki 
szerint az ítélet jog-
szerűtlen.

KOVÁCS ATTILA

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

ban Polgári Egyesületnek, amely 
a középületekre kitűzött székely 
zászlók, a Községháza és Városháza 
feliratok eltávolítását, illetve polgár-
mesterek megbírságolását is elérte 
az elmúlt években indított perek 
nyomán. Közel egy éve Árus Zsolt 
gyergyószentmiklósi civil jogvédő 
arra hivatkozva kérte az ADEC fel-
számolását a bíróságtól, hogy sze-
rinte jogszerűtlenül működik, mert 
nem teljesítette az egyesületekre és 
alapítványokra vonatkozó törvényes 
feltételeket. A kereset benyújtásakor 
azt is említette, hogy az egyesület 
alapszabálya szerint vezetőtaná-

csának mandátuma két év, ellenben 
2014-es alapítása óta nem választot-
tak és nem jegyeztek be a bíróságon 
új vezetőtanácsot. A vonatkozó jog-
szabály szerint egy egyesület jogilag 
megszűnik, ha több mint egy évig 
nincs törvényesen megválasztott ve-
zetősége – indokolta. A jogvédő azt 
is kifogásolta, hogy az egyesület a 
magyarokat zaklatja, gyalázza, pe-
dig ezzel ellentétben Románia, a ro-
mán kultúra, nyelv és hagyományok 
népszerűsítése, az alapvető emberi 
jogok védelme a megfogalmazott 
célkitűzése. Mivel a felszámolás ak-

kor is megtörténhet, ha az egyesület 
által követett cél nem egyezik meg 
azzal, amiért alakult, vagy ha célja, 
tevékenysége tiltott vagy a közrend-
be ütközik, ezt a kifogást is belefog-
lalta a keresetbe.

Megalapozatlannak 
minősítették

A pert Bukarest 3. Kerületének Bíró-
ságán tárgyalták, az elsőfokú ítéletet 
idén júniusban hirdették ki, elutasít-
va és megalapozatlannak minősítve 
Árus keresetét. Akkor azzal érveltek 

az elutasítás mellett, hogy az ADEC 
2017-ben meghosszabbította a veze-
tőtanács mandátumát, és Tanasă jo-
gosan képviseli az egyesületet. Árus 
szerint viszont a hivatkozásként fel-
hozott jegyzőkönyv nem volt hitele-
sítve, nem nyújtották be a bíróságra, 
nem vették nyilvántartásba, ahogy 
ezt a törvény előírja. A jogvédő fel-
lebbezett az elsőfokú ítélet ellen, 
ezt a Bukaresti Ítélőtábla tárgyalta, 
amely a héten hirdetett jogerős íté-
letet. Ebben helybenhagyta az első 

fokon eljáró bíróság döntését, és a 
fellebbezést megalapozatlannak 
minősítve, elutasította.

Zavaros helyzet

Árus Zsolt megkeresésünkre most 
úgy vélekedett, az ítélet jogszerűtlen, 
mert a törvény egyértelműen fogal-
maz, ha az egyesületnek nincsen 
hivatalosan kinevezett vezetősége 
egy éven keresztül, akkor azt fel kell 
számolni, ez nem vita tárgya. ,,Itt 
pedig nem volt ilyen. Ezt alapfokon 
a bíró félremagyarázta, összetévesz-
tette az összeülni és a megalakulni 
igéket, amelyek eléggé különbözők 
románul is, ezt egy bírónak illene 
tudni. Másodfokon biztosan nem ez 
történt, mert a fellebbezésben elma-
gyaráztam, hogy miről van szó, más 
kifogást kellett találjanak” – 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 vezetősége az ADEC-
nek, de ez a mostani egyesület tör-
vénytelen és szabálytalan. ,,Az a 
határozat, amellyel ezt létrehozták, 
saját szabályzatukba és a törvénybe 
is ütközik. Ettől függetlenül a bíró-
ság bejegyezte, tehát kérdéses, hogy 
miképpen lehet ezt megfogni. De 
mindenképp foglalkoztat a kérdés, 
hogy valamilyen módon szabadítsuk 
meg az önkormányzatokat ettől az 
igencsak kártékony egyesülettől” – 
összegzett. Hozzátette, az ügy várha-
tóan Strasbourgba, az Emberi Jogok 
Európai Bírósága elé fog kerülni, az 
más kérdés, hogy mikor, és milyen 
formában.

Árus Zsolt szerint jogszerűtlen 
az ítélet. A civil jogvédő 
gondolkodik a folytatáson

▴   K O R Á B B I  F E L V É T E L :
      P I N T I  A T T I L A

M O L N Á R  M E L I N D A

András Jézus legközvetlenebb 
tanítványai közül harmadik 

a sorban. Az apostolok szétválása 
után a Fekete-tengertől délre fekvő 
vidéken, Thrákiában és Görögor-
szágban hirdette az evangéliumot. 
60-ban az achaiai Patrasban halt 
vértanúhalált. Keresztjének szárait 

nem derékszögben, hanem átlósan 
ácsolták. Ez a keresztforma máig 
András nevét viseli. Legendája sze-
rint a szkíták térítője volt. Innen a 
magyar vonatkozása, az első temp-
lomok közül sokat ajánlottak védel-
mébe. Zománcképe a Magyar Szent 
Korona keresztpántján látható. Em-
léknapját a 18. század végéig böjttel 
ülték meg; mágikus erőt tulajdoní-
tottak az ünnepet megelőző éjsza-
kának. Jeles fordulóként, időjárás- 

és házasságjósló napként, számos 
hiedelem kapcsolódik hozzá. A 
csángók farkasűző napnak tartot-
ták: megfokhagymázták az ajtókat 
és összekötötték az ollókat, hogy ne 
vigyék el a juhokat. Az Aranygyap-

jas rend, több ország és város védő-
szentje. Az ortodox egyház ehhez 
a naphoz köti, hogy a román nép 
felvette a kereszténységet – 2012 
óta munkaszüneti nap. Patronátu-
sa alá tartoznak a halászok, a hal-
kereskedők, hentesek, vízhordók, a 
bányák; segít köszvény, torokfájás 
és terméketlen házasság esetében.

András zárja a hegedűt
• A november utolsó napján ünnepelt Szent András apostol, vértanú a népi kalen-
dáriumban a hónap névadója is volt, liturgikus ünnepéhez kapcsolódott a hivatalos 
télkezdet és a disznóölések idénynyitója. András zárja a hegedűt – a karácsonyt 
megelőző böjtelőn véget vetettek a zajos mulatságoknak.

Templombúcsúk
A gyimesfelsőloki plébániatemplom búcsúján, szombaton 11 órától a 
szentmise szónoka Tamás Barna Marosvásárhelyen szolgáló jezsuita szer-
zetes lesz. Szentegyházasfalu plébániatemplomában ugyanakkor Darvas 
Emil kadicsfalvi-bethlenfalvi plébános lesz az igehirdető.

A szentegyházasfalvi plébánia 
védőszentje Szent András
▾   FOTÓ: TAMÁS ATTILA

Gyermek születék – 
betlehemes játék 
December 1-jén és 2-án 18 

órától a Gyermek születék 
című betlehemes játékot adja 

elő a székelyudvarhelyi Tom-
csa Sándor Színház társulata. 
Jegyek a Művelődési Ház 
jegypénztárában vásárolha-
tók, előzetes helyfoglalás a 
0266-212131-es telefonszá-
mon. A helyfoglalás kötelező.

Fotókiállítás a 
művelődési házban
A XVIII. Nemzetközi Magyar 
Fotószalon című kiállítást 
nyitják meg pénteken 18 

órakor a székelyudvarhelyi 
Művelődési Házban. A tárlatot 
Elekes Gyula, a Művelődési 
Ház igazgatója, valamint Mag-
dó István, a Magyar Fotómű-
vészek Világszövetségének 
alelnöke méltatja.
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