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Tizenegy hónappal ezelőtt ik-
tattatott egy panaszt  Dan 
Tanasă ellen Árus Zsolt a 

diszkriminációellenes tanácsnál. 
A törvény értelmében egy panasz 
megoldására 90 nap áll a rendel-
kezésükre. Azonban miután tíz 
hónap is eltelt, rákérdezett, hogy 
mi is a helyzet a panaszával. A 
válasz az volt, hogy a tanács azon 
tagjának, aki az ő panaszáért fe-
lelős, nagyon sok munkája gyűlt 
fel, ezért a csúszás. Árus azon-
ban gyanítja, hogy az indok nem 
csak ez. Feltételezi, hogy az ügy 
a témája miatt van a halasztot-
tak között. Ezért utánanézett az 

intézmény tavalyi tevékenysé-
gének. 

Kért egy kimutatást az intéz-
ménynél 2017-ben iktatott ügyek-
ről. Kiderült: a 693 ügyből 270 
esetében hoztak döntést, s még 
azokból is csak 170 esetben szö-
vegezték meg, és küldték el a 
határozatot a feleknek, ami ke-
vesebb mint 25 százalék. „Ebben 
a tempóban további 3 és fél évre 
van szükség ahhoz, hogy az ösz-
szes 2017-ben iktatott panasz-
szal végezzenek, miközben fel 
fog gyűlni további 2400 panasz, 
amelyek megoldásához 17 évre 
lesz szükség, s így tovább. Ab-

szurd és elfogadhatatlan” – jelen-
ti ki Árus Zsolt.

Megoldásokat sürget

A tanács szervezési szabály-
zatában az áll, hogy iktatás után 
minden panaszt kiosztanak egy 
tagnak, ő felel a továbbiakban ér-
te. A kapott adatok alapján Árus 
kimutatást készített, amiből kide-
rül, az ügyek elosztása valójában 
nem egyenletes, van, akinek 109 
jutott, s van olyan, akinek csak 46. 
Még nagyobb eltérések tapasztal-

hatók az elvégzett munka arányát 
nézve. Mert lehet ugyan, hogy va-
lakinek bonyolultabb ügyek ju-
tottak, és azért nem halad elég 
gyorsan, de az mindenképpen 
kérdéseket vet fel, ha valaki egy év 
alatt mindössze 8 ügyet old meg. 

Árus az intézményen belü-
li jobb szervezést és a munka-
folyamatok felgyorsítását várná 
el. Ugyanakkor leszögezi, hogy a 
gyökeres javuláshoz azonban az 
szükséges, hogy az állam sokkal 
nagyobb figyelmet és több erőfor-
rást szánjon erre az intézményre. 

„A jelen áldatlan helyzet azt 
mutatja, hogy a diszkrimináció 
megelőzése és kezelése terén is 
csak a szavak szintjén minta-
állam Románia, a gyakorlatban  
az állam valósággal bátorítja a 
diszkriminációt elkövetőket, hisz 
igen jó esélyük van arra, hogy a 
tetteik büntetlenül maradjanak, 
mert a diszkriminációellenes ta-
nácsot lassan maga alá temeti és 
teljesen megbénítja a felhalmo-
zódó panaszok sokasága” – jelen-
ti ki Árus.

GERGELY IMRE

Kisebbségi ügyekben lehet panaszkodni, de nagy türelem kell hozzá

Nagyon lassan haladnak a kivizsgálások

Árus Zsolt számos panaszt megfogalmazott kisebbségi jogokat sértő ügyek kapcsán

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács létezik, 

dolgozik ugyan, foglalkozik a különböző jogsér-

tések kapcsán hozzájuk jutó panaszokkal, de az 

eredményessége igencsak alacsony – állapítja 

meg Árus Zsolt. Szerinte az intézménynél szándé-

kosan lassítják, halogatják az ügyek kivizsgálását.
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Dan Tanasă felháborodott

Érdekes fejlemény, hogy a jelek szerint éppen a napokban vette a ke-
zébe az illetékes azt a panaszt, amit Árus Zsolt azért nyújtott be Dan 
Tanasă ellen, mert nem tett semmit azért, hogy a blogjára írt magyar-
ellenes hozzászólásokat eltávolítsa, pedig erre törvény kötelezné. 
 Tanasă ugyanis Facebook-oldalán felháborodottan jelenti ki, hogy az 
Országos Diszkriminációellenes Tanácstól kapott információi szerint 
őt a tanács meg akarja büntetni a hozzászólások miatt. Kiemeli, hogy 
az intézményt egy „Nagy-Magyarországról álmodozó” RMDSZ-tag 
vezeti. „A Nagy Egyesülés évében az RMDSZ, egy szervezet, amely 
Magyarország irányításával Románia ellen dolgozik, rosszat akar 
nekem tenni” – olvasható Tanasă bejegyzésében. „Jó kérdés az, hogy 
bár magát képes lesz-e hatékonyan megvédeni a diszkriminációelle-
nes tanács. Illetve az is érdekes lehet, hogy mit lép a szintén megvá-
dolt RMDSZ”– veti fel Árus Zsolt.

Holnap, március 14-én lejár a 
határideje a Szülőföldön magya-
rul program keretében a magyar 
tannyelvű óvodákba, iskolákba 
járó gyermekek és a magyar kép-
zésben részesülő egyetemisták 
számára nyújtott támogatások 
igénylésének. 

Nevelési-, oktatási, valamint 
tankönyv- és taneszköz-támoga-
tás jogcímén idén is, akár csak 
a tavaly 22 400, hallgatói támo-
gatás jogcímén 2800 forintnak 
megfelelő lejt lehet igényelni. A 
magyar kormány által a hatá-
ron túli magyar nyelvű oktatás-
ban részt vevők támogatására 
működtetett programban a ké-
relmeket január 31. és márci-
us 14. között lehet benyújtani, az 
igénylés utolsó postára adási dá-
tuma március 14. A program ro-
mániai lebonyolítója továbbra is 
a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége (RMPSZ), amely az 
igénylések összegyűjtését, ellen-
őrzését, döntésre való felterjesz-
tését végzi.

A  t á m o g a t á s  i g é n y l é s é -
hez ki kell tölteni egy erre vo-

natkozó adatlapot, amelyet le 
lehet tölteni a http://www.
szulofoldonmagyarul.ro honlap-
ról. A kitöltött adatlap mellé kö-

telezően csatolni kell a magyar 
oktatában résztvevő gyermek 
születési anyakönyvi kivona-
tának vagy személyazonossá-

gi igazolványának másolatát,  
az igénylő szülő érvényes sze-
mélyazonossági másolatát, a 
gyermek érvényes személyazo-
nossági másolata vagy születési 
bizonyítvány másolata, igazolás 
a tanintézménytől, amely tartal-
mazza az oktatás nyelvét, vala-
mint az igazolatlan órák számát, 
és amennyiben a szülő családne-
ve nem egyezik a gyermek csa-
ládnevével, az ezt indokló irat. Az 
igénylő szülő minden gyermeket, 
aki után igénylést nyújt be, egy 
adatlapon feltüntethet.

Nevelési-, oktatási, valamint 
tankönyv- és taneszköz-támoga-
tásra jogosultak a romániai akk-
reditált tanintézetekben részben 
vagy teljesen magyar nyelvű ok-
tatásban részt vevő óvodáskorú 
gyerekek, általános és középis-
kolások vagy a fakultatív, illetve 
opcionális magyar nyelvű okta-
tásban részt vevők. Hallgatói tá-
mogatást kérhetnek a részben 
vagy teljesen magyar nyelven ta-
nuló nappali tagozatos alap- és 
magiszteri képzésben részesülők.

SZ. CS. E.

Szülőföldön magyarul – holnap lejár az igényelési határidő Könyvbemutató 
Szárhegyen
A Láthatatlan Oskola nevet 
viselő szárhegyi rendezvény-
sorozat következő állomásán 
Molnár Vilmos A legfelső stáció. 
Szertelen történetek, rendhagyó 
mesék című kötetét mutatják 
be. Az eseményre március 16-
án, pénteken 18 órára várják az 
érdeklődőket a művelődési ház 
Cika-termébe, ahol a kötet szer-
zője mellett jelen lesz Domokos 
Zsófia, a könyv szerkesztője és 
Hajdú Áron, a kötetet gondozó 
Bookart Kiadó vezetője. A kiadó 
ajánlója szerint „humor, filozófiai 
hajlam, nyelvi furfang, súlyos, 
balladai hangvétel egyként jel-
lemzi a Molnár Vilmos novellás-
kötetét, amelyben folyamatos 
»az Isten ujjának« érintése, 
nevének, akaratának, nyomainak 
keresése: Csicsó után a vonaton, 
gimnazista iskolai fogalmazás-
ban, üres négyzetekben és félve 
feltett kérdésekben. A legfelső 
stáció jófajta elbeszélői hangon, 
egyetlen esőcseppnyi csíki ízzel 
szól arról, hogy mi minden a mi 
életünkben is, mint a mesében.”

Március 14-éig lehet postára adni a támogatási igényünket
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