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Iktatta az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanács (CNCD) a 
Kolozs megyei magyarellenes 
buszsofőr és a Fany diszpécsere 
elleni panaszt. Az RMDSZ két 
további panaszossal is felvette 
a kapcsolatot, hogy derüljön ki: 
nem csak egy elszigetelt eset, 
ám végül a többi panaszos nem 
vállalta, hogy részt vesz a hiva-
talos bejelentésben, így egyedül 
az a hölgy írta alá a kivizsgálási 
kérelmet, aki a Krónikához 
fordult az esettel.

 » BÍRÓ BLANKA

P énteken továbbította a Kolozs 
megyei RMDSZ a magyarel-
lenes buszsofőr által diszkri-

minált hölgy panaszát az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácshoz 
(CNCD). Antal Géza, az RMDSZ Ko-
lozs megyei szervezetének ügyveze-
tő elnöke a Krónikának elmondta, 
eddig a bejelentés előkészítésével 
foglalkoztak. A jogászok egyértelmű 
álláspontja az volt, hogy a sértettnek 
kell panaszt tennie, az RMDSZ vagy 
a megyei ügyvezető elnök nem teheti 
meg a nevében, hiszen nem érintett, 
és nem is volt jelen, amikor a hátrá-
nyos megkülönböztetés történt.

Antal Géza elmondta: a panaszos 
a Tordaszentlászló Facebook-cso-
portban is közzétette a történteket, 
ahol több személy jelezte, hogy ők 
is elszenvedői voltak hasonló meg-
különböztetésnek. Az RMDSZ két 
további panaszossal is felvette a 
kapcsolatot, azt szerették volna, ha 
a bejelentést több sértett is aláír-
ja, hogy derüljön ki: nem csak egy 
elszigetelt eset, hanem visszatérő 
probléma, hogy a Fany busztársa-
ság alkalmazottai nemzetiségük, 

anyanyelvük miatt különböztetik 
meg hátrányosan az utasokat. Vé-
gül a többi panaszos nem vállalta, 
hogy részt vesz a hivatalos bejelen-
tésben, így egyedül az a hölgy írta 
alá a kivizsgálási kérelmet, aki a 
Krónikához fordult az esettel.

Pénteken délelőtt az RMDSZ 
munkatársai feltöltötték az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Tanács 
online felületére a dokumentumo-
kat, megkapták a visszaigazolást, 
hogy a bejelentést iktatták, most 
várják a testület kivizsgálását és 
döntését, mondta Antal Géza.

Amint arról beszámoltunk, a ko-
lozsvári székhelyű, távolsági au-
tóbuszjáratokat üzemeltető Fany 
egyik sofőrje erélyesen rászólt ma-
gyar nemzetiségű utasaira, hogy 
ne beszélgessenek anyanyelvü-
kön. A vállalat diszpécsere jogos-
nak minősítette a sofőr magavise-
letét. Utólag Vlad Sabo igazgató 
írásos választ juttatott el a szer-

A FANY DISZPÉCSERE ELLEN IS PANASZT TETTEK A DISZKRIMINÁCIÓELLENES TANÁCSNÁL

Feljelentés a magyarellenes buszsofőr ellen

Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy a kormány 
meg tudta erősíteni a magyarságot
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kesztőségünkhöz, amelyben a 
cég nevében bocsánatot kért, és 
azt ígérte: a sofőr és a diszpécser 
magatartása kapcsán fegyelmi 
intézkedéseket foganatosítanak 
a munkaköri leírásuk alapján. 
Asztalos Csaba, a CNCD elnöke 
korábban lapunknak elmondta, 
amint érkezik feljelentés, elin-
dítják az eljárást az ügyben.

A másik felháborító esetben, 
amikor egy idős szatmárnémeti 
magyar pácienstől követelte „az 
asztalt verve” dr. Gabriela Ni-
culescu orvosnő, hogy románul 
mondja el panaszait, a Mikó Imre 
Jogvédelmi Szervezet tesz felje-
lentést az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanácsnál. A sértett a 
Szatmári Friss Újsághoz fordult 
panaszával, Benkő Erika a jogvé-
delmi szolgálat vezetője lapunk-
nak elmondta, a sajtóból értesült 
a diszkriminációról, és azt jelen-
tik a CNCD-nek.

 » A jogászok 
egyértelmű 
álláspontja az 
volt, hogy a 
sértettnek kell 
panaszt tennie, 
az RMDSZ vagy 
a megyei ügyve-
zető elnök nem 
teheti meg a 
nevében, hiszen 
nem érintett, és 
nem is volt jelen, 
amikor a hátrá-
nyos megkülön-
böztetés történt.

 » KRÓNIKA

A kormány az elmúlt tíz-tizenegy 
évben közös erővel újraegyesítette 

a magyar nemzetet, ennek eredménye-
ként magyarnak lenni hátrány helyett 
egyre inkább előnyt jelent mindenhol 
a Kárpát-medencében – jelentette ki 
a Miniszterelnökség nemzetpolitiká-
ért felelős államtitkára pénteken Sá-
toraljaújhelyen, a Kárpát-medencei 
Nyári Szabadegyetem nevű rendezvé-
nyen. Potápi Árpád János a koronaví-
rus-járvány miatt elmaradt Bálványosi 
Szabadegyetem és Diáktábor (Tusvá-
nyos) helyett megtartott találkozón 
hangsúlyozta, akkor lehetnek erősek a 
Kárpát-medencei magyar közösségek, 
ha Magyarország gazdaságilag, morá-
lisan és politikailag is erős.

Az államtitkár fontosnak nevezte, 
hogy a kormány meg tudta erősíte-
ni a magyarságot, a magyar nemzeti 
közösségeket a Kárpát-medencében 
és a diaszpórában. „A magyarságnak 
minden lehetséges politikai színtéren 
képviseltetnie kell magát ahhoz, hogy 
intézményeit erősíteni tudja, például 
az oktatás, a kultúra és a sport terü-
letein” – mondta. Potápi Árpád János 
úgy fogalmazott, hogy Magyarország 
minden magyar otthona, éljenek bár-

hol is a világban; a magyar nemzet im-
máron egységes világnemzet.

 Az elmúlt évek támogatáspolitiká-
járól szólva hangsúlyozta, az egész 
Kárpát-medencében nincs olyan ma-
gyarlakta település, amely valamilyen 
támogatást ne kapott volna. Emlékez-
tetett: a tavalyi nemzeti összetartozás 
éve után az idei a nemzeti újrakezdés 
éve. A Tájkép csata közben – Külhoni 
pártelnökök kerekasztala című beszél-
getésen Brenzovics László, a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség el-
nöke elmondta, Ukrajna mára Európa 
legszegényebb országává vált, ahol az 
elmúlt évek jogszabály-változtatásai-
nak következményeként megszűntek 
a nemzeti kisebbségek jogai.  Hangsú-
lyozta, az elmúlt időszakban megren-
dülni látszódnak azok a „nemzetközi 
fogódzók”, amelyektől korábban segít-
séget reméltek a kisebbségek jogainak 
védelme érdekében. Brenzovics László 
ugyanakkor köszönetet mondott a ma-
gyar kormánynak a határon túli ma-
gyarságnak nyújtott támogatásokért. 
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szö-
vetség (VMSZ) elnöke úgy fogalmazott, 
a koronavírus-járvány bebizonyította, 
nem igaz, hogy politika nélkül lehet 
élni és boldogulni, ennek eredménye-
ként pedig a VMSZ harminc éve nem 

látott eredményt ért el a szerbiai válasz-
táson. Forró Krisztán, a felvidéki Ma-
gyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke 
elmondta, az utóbbi időben hiába kér-
ték a szlovák kormánytól a kisebbségek 
helyzetének javítását, ez annak ellenére 
nem történt meg, hogy lett volna lehető-
ség rá. Jankovics Róbert, a Horvátorszá-
gi Magyarok Demokratikus Közössége 
elnöke hangsúlyozta, szervezetüknek a 
tavalyi parlamenti választáson sikerült 
megőriznie korábbi pozícióját, és to-
vább tudták mélyíteni együttműködé-
süket az ottani jobbközép kormánnyal. 
Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség el-
nöke közölte: harminc év után először 
tudtak egy valóban gyakorlatias meg-
állapodást kötni a szlovén kormánnyal, 
ami a magyarországi forrásokkal kiegé-
szítve nagy segítséget jelent a muravi-
déki magyar közösségnek. Csomortá-
nyi István, az Erdélyi Magyar Néppárt 
elnöke hangsúlyozta, támogatják a 
gyermekvédelemről szóló magyaror-
szági népszavazást, és mindent meg-
tesznek, hogy a lehető legtöbb erdélyi 
kettős állampolgár részt vegyen azon, 
valamint öt nemmel szavazzon a feltett 
kérdésekre. Szólt arról is, reményeik 
szerint néhány hónapon belül jogilag is 
létrejöhet az Erdélyi Magyar Szövetség 

az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar 
Polgári Párt egyesülésével.

Tánczos Barna, Románia RMDSZ-
es környezetvédelmi minisztere úgy 
értékelt, eredményes volt az utóbbi év 
az erdélyi magyarságnak. A románi-
ai kormányban „nem vagyunk tájba 
simulóak” – fogalmazott, hozzátéve, 
bízik abban, hogy a jelenlegi kabinet 
hosszú távon is hivatalban maradhat. 
Tánczos szólt arról is, hogy a jövő évi 
tusványosi találkozón már biztosan 
nem kell majd a medvéktől tartaniuk a 
résztvevőknek.

Potápi: magyarnak lenni egyre inkább előnyt jelent

 » Az egész 
Kárpát-medencé-
ben nincs olyan 
magyarlakta 
település, amely 
valamilyen támo-
gatást ne kapott 
volna – mondta az 
államtitkár.




