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Egyelőre kivár az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács a 
közelmúlt két, a sajtó által feltárt 
magyarellenes megnyilvánulá-
sa kapcsán, ugyanis eddig – az 
ígéretek ellenére – sem a Fany 
buszsofőrje, sem pedig a szatmá-
ri orvos ügyében nem érkezett 
hozzájuk feljelentés. Asztalos 
Csaba a Krónikának elmondta, 
fi gyelik, mit lépnek helyi szinten, 
utána jöhet szóba a hivatalból 
indított eljárás.

 » BÍRÓ BLANKA

N em érkezett feljelentés az Or-
szágos Diszkriminációellenes 
Tanácshoz (CNCD) sem a ko-

lozsvári székhelyű Fany közlekedési 
társaság, sem a szatmárnémeti orvos 
magyarellenes felhangú ügyében – 
mondta el a Krónika megkeresésére 
Asztalos Csaba, a CNCD elnöke. Ki-
fejtette, egyelőre mind a két esetben 
kivárnak, fi gyelemmel követik, hogy 
helyi szinten milyen intézkedéseket 
foganatosítanak, lesz-e eredménye 
a magáncég, illetve a szatmárnéme-
ti kórház belső vizsgálatának. Ha ez 
nem történik meg, fontolóra veszik, 
hogy hivatalból indítsanak eljárást.

Amint azt a Krónika feltárta, a ko-
lozsvári székhelyű, távolsági autó-
buszjáratokat üzemeltető Fany egyik 
sofőrje erélyesen rászólt magyar 
nemzetiségű utasaira, hogy ne be-
szélgessenek anyanyelvükön. A vál-
lalat diszpécsere jogosnak minősítet-
te a sofőr magaviseletét. Utólag Vlad 
Sabo igazgató írásos választ juttatott 
el a szerkesztőségünkhöz, amely-
ben a cég nevében bocsánatot kért, 
és azt ígérte: a sofőr és a diszpécser 
magatartása kapcsán fegyelmi intéz-
kedéseket foganatosítanak a munka-
köri leírásuk alapján. Antal Géza, az 
RMDSZ Kolozs megyei szervezetének 
ügyvezető elnöke arról beszélt, a 
történtek miatt feljelentést fog tenni 
az Országos Diszkriminációellenes 
Tanácsnál (CNCD), ám ezek szerint 

ez eddig – két hét eltelte után – nem 
történt meg. A másik felháborító ese-
tet a Szatmári Friss Újságnak jelezte 
egy idős helyi magyar páciens, akitől 
„az asztalt verve” követelte dr. Gab-
riela Niculescu orvosnő, hogy ro-
mánul mondja el panaszait. Adrian 
Marc, a Szatmár Megyei Sürgősségi 
Kórház menedzsere a lap megkeresé-
se nyomán jelezte, az etikai és fegyel-
mi bizottság hivatalból eljárást indít 
a főorvosnő ellen.

Bárki felelősségre vonható
hátrányos megkülönböztetésért 
Egyik esetben sem érkezett feljelen-
tés a Országos Diszkriminációellenes 
Tanácshoz (CNCD) – mondta megke-
resésünkre Asztalos Csaba, a testület 
elnöke, aki a sajtóból értesült a tör-
téntekről. Hozzátette, a kolozsvári 
ügy a román sajtóban is teret kapott. 

Azt látták, hogy mind a két ügyben 
a vállalat, illetve a kórház mene-
dzsere kivizsgálás, fegyelmi eljárás, 
intézkedések foganatosítását ígérte, 
ezért egyelőre kivárnak, hogy ezek 
megtörténnek-e. „Természetesen, ha 
érkezik feljelentés, akkor eljárást in-
dítunk, ám ha ez nem történik meg, 
és helyi szinten a vállalatnál, illetve 
a kórháznál sem tesznek lépéseket, 
akkor fontolóra vesszük, hogy hiva-
talból indítsunk eljárást” – szögezte 
le Asztalos Csaba.

Kérdésünkre kifejtette, a hátrányos 
megkülönböztetést megelőző törvény 
nem tesz különbséget magánszemé-
lyek, jogi személyek, magáncégek 

vagy közintézmények között, egyfor-
mán érvényes minden kategóriára, 
ebből a szempontból nincs joghézag. 
Elsősorban az elkövető magánsze-
mély – a sofőr, illetve az orvos – felel 
a diszkrimináció miatt, a vállalat és 
az intézmény akkor vonható felelős-
ségre, ha nem hozott semmilyen in-
tézkedést a hátrányos megkülönböz-
tetés megelőzésére, vagy utólag nem 
vonta felelősségre az elkövetőt. Már 
volt olyan ügyük, hogy kórház eseté-
ben elemezték, meghozták-e a kellő 
intézkedéseket, biztosítva a törvény 
által előírt anyanyelvhasználatot – 
idézte fel Asztalos Csaba. Az intéz-
ményeknek, cégeknek fel kell készí-
teniük alkalmazottaikat, hogy milyen 
törvényes kötelezettségeik vannak, 
és fel kell mérniük az erőforrásaikat, 
hogy biztosítani tudják az anyanyelvi 
jogokat. A magáncégeknek, a szolgál-
tatóknak, tehát a személyszállítóknak 
is kötelességük megelőzni a hátrá-
nyos megkülönböztetést, fel kell erre 
készíteniük az alkalmazottakat – kö-
zölte Asztalos Csaba.

A jogvédelmi szolgálattól
sem kértek segítséget
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálathoz 
sem érkezett megkeresés, hogy eljár-
janak az említett két ügyben. Benkő 
Erika, a szolgálat vezetője lapunknak 
elmondta, a kolozsvári esettel nem 
foglalkoztak, mert a cég vezetője bo-
csánatot kért, és fegyelmi eljárást 
helyezett kilátásba. A szatmárnémeti 
hátrányos megkülönböztetésről is a 
sajtóból értesültek, és mivel egészség-
ügyi intézményről, orvos-beteg kap-
csolatról van szó, feljelentést tesznek 
az Országos Diszkriminációellenes 
Tanácsnál. Az anyag összeállítása 
folyamatban van. Benkő Erika ugyan-
akkor arról tájékoztatott, kedden egy 
másik ügyben tettek feljelentést: Fa-
ragó Péter, az RMDSZ aradi elnöke 
kérte segítségüket, mert lakószom-
szédja folyamatosan zaklatja magyar-
sága miatt. Megírták a feljelentést, 
csatoltak egy videófelvételt, és jelez-
ték, hogy a társasház többi lakója is 
tanúsítja: etnikai alapú gyűlölködés 
áll a zaklatás hátterében.
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Kormánytámogatással újul meg a váradi Ady-gimnázium
Jóváhagyta a kormány a nagyváradi Ady Endre Gimnázi-
um épületének teljes restaurálását – jelentette be Cseke 
Attila fejlesztési miniszter. Az RMDSZ sajtószolgálata 
szerint a kabinet tegnapi ülésén a magyar képviselet ja-
vaslatára döntött a belvárosi épület felújításáról, eszerint 
a felújítás a nagyváradi római katolikus püspökség és az 
RMDSZ közötti nagyon jó együttműködésnek is köszön-
hető. A bihari származású tárcavezető szerint a szaktárca 
közel 65 millió lejt biztosít a római katolikus egyház tulaj-
donában lévő műemlék épület felújítására. Cseke Attila 
rámutatott: a 250 éves Orsolya-rendi kolostor teljes, külső 
és belső restaurálása és a tanintézet korszerű felszerelése 
az RMDSZ és a püspökség közös erőfeszítésének ered-
ménye. A restaurálási folyamat során az épületegyüttes 
valamennyi szárnyát felújítják.FO
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ASZTALOS CSABÁÉKHOZ MÉG NEM ÉRKEZETT FELJELENTÉS A SOFŐR ÉS AZ ORVOS ELLEN

Kivárás diszkriminációügyben

Asztalos Csaba: a helyi intézkedésektől függ a hivatalból indítandó eljárás kezdeményezése

Liberális kannibálok

Azt már megszoktuk, hogy a hárompárti bukaresti 
koalícióban a vita, az egymásnak való üzengeté-
sek, a kölcsönös vádaskodás olyan természetes, 
mint a levegővétel. Szinte nincs olyan intézkedés, 
amely ne váltana ki valamiféle kritikát valamelyik 
hatalmon lévő formáció részéről. Az ellenzék tevé-
kenysége meg sem közelíti hatékonyságban a kor-
mánykoalíció belső háborúskodásának hatását a 
bizalomvesztés tekintetében.

Ezt az önsorsrontó pártközi harcot egészíti ki az 
őszi kongresszusára készülő Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) kerten belüli leszámolósdĳ a. A Ludovic Orban 
jelenlegi pártelnök és kihívója, Florin Cîțu kormányfő 
nemes vetélkedéseként meghirdetett meccse a PNL 
vezéri pozíciójáért olyan párbajjá nőtte ki magát, 
ahol az egyik félnek politikai hullaként kell végeznie. 
A két politikus természetesen nem a nyílt terepen 
egymással szemben álló célzást választotta, hanem 
az ügyeskedő, háttéralkukkal élő, a törvénytelenség, 
avagy annak határán mozgó iszapbirkózást.

Most tekintsünk el azoktól az övön aluli ütések-
től, amelyekkel a két tábor, de főleg Cîțu gyorsan 
köpönyeget váltó opportunistái éltek, s maradjunk 
annál a botránynál, amely súlyos következmények-
kel kellene járjon egy magát brüsszelinél is brüssze-
libb liberális demokráciaként hirdető országban. 
Egy, a sajtó által megszellőztetett dokumentum 
szerint a miniszterelnöki hivatal alkalmazottjai ál-
lítottak össze egy útmutatót a miniszterelnök pár-
ton belüli kampányára vonatkozóan. Azaz – állítja 
ezúttal joggal az ilyen technikákban régiséggel ren-
delkező Szociáldemokrata Párt (PSD) – Florin Cîţu 
miniszterelnök kormányzati, állami erőforrásokat 
használ fel azért, hogy elnyerje a PNL elnöki poszt-
ját. Ha ez igaz, a kormányfő eljárása korrupciós 
bűncselekmény.

Állítólag két hölgyről van szó, akiket gyakorlati-
lag azért alkalmaztak állami pozícióba, hogy Cîţu 
PNL-en belüli kampányán dolgozzanak. Minderre 
akkor derült fény, amikor kétéves börtönbüntetése 
letöltése után szabadult Liviu Dragnea. A szociál-
demokraták egykori rettenthetetlen vezére elleni fő 
vádpont az volt, hogy évekkel ezelőtt, még a Tele-
orman megyei tanács elnökeként alkalmazott az ál-
tala vezetett hivatalhoz tartozó egyik intézménynél 
két hölgyet, akik tulajdonképpen a PSD-nek dolgoz-
tak. Idézzük fel picit az akkori médiacirkuszt, egyes 
„civil szervezeteket” képviselő fi gurák hisztérikus 
rohamait, és persze a korrupcióellenes ügyészség 
(DNA) azonnali akcióba lépését. Mi történik most? 
Huzavona a dokumentumokon szereplő aláírások-
ról, a miniszterelnök érintettségéről, miegymásról. 
A DNA tán épp nyári szabadságát tölti.

A helyzet az, hogy a PNL-en belül zajló kanniba-
lizmus elérte azt a szintet, amikor vezéráldozatot 
követel. Ahhoz túl sok érdek fűződik, hogy Cîţu 
ne jusson Dragnea sorsára, bármi is derüljön ki a 
hivatali visszaélésre, korrupcióra utaló dokumen-
tumokról. A PNL viszont ilyen tempóban őszig fel-
falja önmagát. Liberális magánügy lenne mindez, 
ha nem vonna maga után egy újabb, elhúzódó kor-
mányválságot.
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 » Elsősorban az elkövető 
magánszemély – a sofőr, 
illetve az orvos – felel a 
diszkrimináció miatt, a 
vállalat és az intézmény 
akkor vonható felelősségre, 
ha nem hozott semmilyen 
intézkedést a hátrányos 
megkülönböztetés meg-
előzésére, vagy utólag 
nem vonta felelősségre az 
elkövetőt.




