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Kifogásolt  vendégmunkások
Fenyegetések két Srí Lanka-i pék miatt

GERGELY IMRE

K ét Srí Lankáról érkezett 
vendégmunkás kezdett el 
dolgozni a Gyergyóditróban 

működő péküzemben, a hír  felhá-
borodást keltett, és megosztotta a 
községet. A közösségi oldalakon 
egészen meredek kommenteket le-
het olvasni ennek kapcsán, többen 
is migránsok tömeges betelepedé-
sét, a közbiztonság leromlását vizi-
onálják, mások pedig már most el-
üldöznék a faluból az idegeneket. A 

Ditrói Pékség illetékesei nem 
hátrálnak meg: nem migrán-
sokról, hanem általuk hívott 
képzett pékipari szakem-
berekről van szó – szögez-
ték le. A hozzászólók közül 
legtöbben a vendégmun-

kás és a bevándoroló között 
egyenlőségjelet tesznek, szerintük 
a faluba érkező távol-keletiek miatt 
tönkremegy a közösség nyugalma. 
Számos durva fenyegetés is meg-
fogalmazódott az idegenekkel és 
az őket foglalkoztató vállalkozóval 
szemben. Ez azért is meglepő, mert 
a községben alig van olyan család, 
amelyből valaki ne dolgozott vol-
na külföldön vendégmunkásként, 
vagy ne dolgozna éppen most is 
Németországban, illetve más nyu-
gat-európai országban.

Vendégmunkások, 
nem migránsok

A Ditrói Pékség éppen amiatt kény-
telen külföldieket alkalmazni, mert 
itthonról Nyugatra mentek azok, 
akiknek itt állást kínálnának. A 
szakképzett munkaerő hiányzik – 
válaszolták kérdésünkre a cég ve-
zetői, Köllő Csaba és Köllő Katalin. 
Egy nemzetközi munkaerő-közvetí-
tő ügynökségen keresztül kerültek 
kapcsolatba a Srí Lanka-i pékekkel, 
akik hivatalos úton, kétéves mun-
kaszerződéssel álltak munkába a 
ditrói üzemben. Tíz napja dolgoz-
nak, és ahogy előzetesen számítot-
tak is erre a munkaadók, jól kép-

zett és munkájukat kifogástalanul 
végző szakemberek. „Az nem igaz, 
hogy valakinek elveszik a munká-
ját. Két éve folyamatosan hirdetjük 
az állást itt a faluban és máshol is, 
és nem találtunk megfelelő embere-
ket. Rendszeresen előfordul, hogy 
jelentkezik valaki, de mire beleta-

nulna a szakmába, már fel is mond 
és útnak indul külföldre. Emiatt 
nem tudunk tervezni, fejleszteni, 
nem kiszámítható a tevékenység 
hosszú távon, és ez a termelést is 
befolyásolja. A kétéves szerződés-
sel dolgozó vendégmunkások erre 
jelentenek megoldást” – mondták.

Kifogásolt bérek

A közösségi oldalakon folyó vitához 
többen is hozzátették, hogy a cégek 
azért nem találnak helyben mun-
kaerőt, mert az alkalmazottaikat 
nem fi zetik meg rendesen. „1800 és 
3000 lej között keresnek az alkal-
mazottaink, kategóriától függően. 

Ez itt a környéken igen jó fi zetésnek 
mondható napi 8 órai munkáért. 
Nem többet, hanem ilyen összeget 
kapnak a vendégmunkások is. A 
plusz számukra csak annyi, hogy 
szállásukat, élelmezésüket bizto-
sítjuk” – reagált erre Köllő Csaba. 
Hozzáfűzte, nem tenné kockára a 
cég hírnevét azzal, hogy szakkép-
zetlen idegeneket alkalmazzon 
az üzemébe. A már itt dolgozó két 
vendégmunkást továbbiak követik. 
Összesen hét ázsiai személlyel kö-
töttek szerződést, még egy munka-
vállaló érkezik Srí Lankáról, és jön 
négy nepáli pék is. Velük nemcsak 
az eddigi munkamenetet akarják 

megerősíteni, hanem az általuk ott-
honról hozott tudást is érvényesíte-
ni akarják, olyan termékek piacra 
dobásával, amelyek szülőföldjük 
sajátosságai, itt pedig újdonságok-
nak fognak számítani.

Fenyegetések, 
tüntetésszervezés

Köllő Csaba kijelentette, nem ijed 
meg a felháborodástól, mivel nem 
követett el semmilyen törvényte-
lenséget, az alkalmazások teljesen 
hivatalosan történnek. Azt mond-
ta, nem hátrál meg annak ellené-
re sem, hogy a közösségi oldalon 
számos fenyegetés olvasható, és a 

két új alkalmazottat el kellett köl-
töztetniük első szálláshelyükről, 
mert annak tulajdonosát az épület 
felgyújtásával fenyegették meg. 
Egy másik, szomszédos faluból is-
mét menniük kellett, ugyancsak 
ilyen fenyegetések miatt. A közös-
ségi hálón egyesek arra buzdítják 
falusfeleiket, hogy a község kép-
viselő-testületének szerdán ese-
dékes ülésére menjenek el és ott 
tüntessenek a „migránsok” ellen. 
„Nem értem az egészet. Az évek 
során dolgozott nálam svájci, ma-
gyarországi vagy ukrán pékmester 
is, az ellen nem tüntetett senki. 
Most azzal van baj, hogy sötétebb 

a bőrük azoknak, akik itt készítik 
a kenyeret. Hogy éreznék magukat 
azok, akik így háborognak, ha ve-
lük vagy családtagjaikkal történne 
ugyanez Németországban?” – ve-
tette fel Köllő Csaba. Hozzátette, 
mindkét ázsiai alkalmazottja hívő 
katolikus. Végezetül leszögezte, 
mindenképpen foglalkoztatni fogja 
a hét ázsiai vendégmunkást, azon 
viszont elgondolkodik, hogy a ter-
vezett, kétmillió euróba kerülő új 
üzemét nem Gyergyóditróban, ha-
nem máshol építi fel.

Köllő Csaba és Katalin nem értik az 
ellenszenvet. Nem hátrálnak meg a 
fenyegetésektől
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Ingyenes 
tárlatvezetés
Az Elit Alakulat 2.0 című 
kiállítását rendkívüli tárlatve-
zetéssel lehet megtekinteni 
a Csíki Székely Múzeumban 
térítésmentesen január 28-án 
18 órától, január 29-én, és 30-
án pedig 19 órától. A tárlatot e 
három alkalommal a miskolci 
Herman Ottó Múzeum munka-
társai mutatják be, azonban 
a csíki múzeum vezetősége 
ezután is biztosítana ingyenes 
tárlatvezetést, amennyiben 
igény mutatkozna rá. Nem 
szükséges az előre bejelentke-
zés, azonban 40 fő a legtöbb, 
akit egy alkalommal fogadni 
tudnak. A kiállítás látogatása 
jegyköteles.

Góbé Farsang
Ma 13 és 19 órától és január 
29-én, kedden szintén 13 órától 
a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes Góbé Farsang című 
előadását mutatja be Csíksze-
redában, a Városi Művelődési 
Házban. Az előadás bőven 
merít a néphagyomány téli 
szokásaiból, és saját szájíze 
szerint fűszerezve kívánja 
bemutatni, hogy az ünnepek a 
lélek megtisztulásának, a szív 
megkönnyítésének lehetősé-
gei. Jegyek a bilete.ro oldalon, 
és a Csíki Mozi jegypénztárá-
ban, illetve az előadás előtt 
egy órával a Városi Művelődési 
Házban válthatók.

Gézengúz 
gyermektáncház
A Gézengúz játszóház 
táncházba várja a gyerme-
keket Marosvásárhelyen. A 
játékos néptánc- és népdal-
tanulásra szerdánként kerül 
sor 17 órától 5–7 éveseknek, 
18 órától 5 év alattiaknak. 
Muzsikál Sinkó András, a 
Prücsök zenekar és az Öves 
együttes. Helyszín: Studium 
Prospero Kulturális Központ, 
Forradalom utca 8. szám.

Családi hangverseny
Ma 18 órától Csíkszeredában, 
a Csíki Moziban családi hang-
versenyt ad a Csíki Kama-
razenekar. Ez alkalommal a 
19. század, a zenei romantika 
berkeibe hagy betekintést 
az együttes. Belépőjegyeket 
a bilete.ro oldalon, illetve a 
Csíki Mozi jegypénztárában 
lehet vásárolni.

• RÖVIDEN 

• Kelet-ázsiai munkásokat alkalmazott egy ditrói pék-
ség, emiatt a közösségi oldalakon elszabadultak az in-
dulatok. Többen a vállalkozót, mások a munkavállalókat 
fenyegetik, a cég egyelőre kitart. Mint mondták, hiányzik 
az itthoni szakképzett munkaerő, két éve hirdetik az 
állásokat, de azokra nem jelentkezett senki.




