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Hírfertőzés

Napnál világosabb, hogyha tájékozottak 
vagyunk egy esetleges járvány terjedését, 
megelőzését illetően, az nem válik kárunk-
ra, sőt. Nyilván jó tudni, hogy főként ilyen-
kor, télvíz és megfázásos megbetegedések 
idején különösen fontos az alapvető higi-
éniai szabályok betartása, legyen szó csak 
„sima” influenzáról – amely miatt számos 
iskolában szünetelt és szünetel a napokban 
a tanítás –, vagy az egyelőre tőlünk földrajzi 
értelemben szerencsére távolinak tűnő, ha-
lálos áldozatokat követelő járványos meg-
betegedésekről. Senki nem vonja kétségbe, 
hogy az egészségre valóban veszélyesek 
azok a vírusok, amelyek felbukkanásáról és 
terjedéséről óriás felkiáltójelekkel harsog 
mostanság a sajtó. Hiszen semmiképp sem 
lehet alaptalannak, légből kapott rémhírnek 
tekinteni, ha embertömegeket helyeznek 
karanténba, közlekedési zárlatokat rendel-
nek el, ha a világ legnépesebb országának 
megbénulni látszik a gazdasága a járvány 
miatt, és ha az egészségügyi világszervezet 
mérsékeltről magas szintűre módosítja a 
tüdőgyulladással járó új koronavírus nem-
zetközi veszélyességét.

Mindazonáltal azt sem szabadna fi gyelmen 
kívül hagyni, hogy a sajtó mindig is megtette 
a „kötelességét”, magyarán nem riad vissza 
a pánikkeltéstől. A napokban például Romá-
niában is szárnyra kapott a rémhír, hogy tá-
jainkon is felütötte fejét a koronavírus. Mint 
kiderült, nem igazolódott be a rettegett kór 
gyanúja, és nem az új járványos betegségben 
szenved az a férfi , akit Bákóból szállítottak 
Bukarestbe. Azonban a szalagcímek már a 
feltételezés miatt is „bepirosodtak”. Mert 
ugyan miért is ne szereznének még több kat-
tintást az online sajtófelületek, ha már kínál-
kozik a nagyszerű lehetőség? De hát ördögi 
a kör: a sajtó azért kelt pánikot, mert vevők 
rá az olvasók, akik pedig annál inkább ve-
vők lesznek, minél nagyobb mértékben gyű-
rűznek be látóterükbe a rémhírek. Néha úgy 
tűnik, mintha az emberek direkt szeretnének 
szorongani, ezért előszeretettel fogyasztják 
azokat a híreket, amelyek miatt okkal vagy ok 
nélkül, de lehet rettegni egy sort.

Ha az elmúlt évtizedek perspektívájából 
nézzük, az látszik, a jelenleg világszerte ri-
adalmat keltő koronavírus csak egyik feje-
zete annak a minden valószínűség szerint 
véget nem érő sorozatnak, amelynek újabb 
meg újabb, az emberiségre közvetve vagy 
közvetlenül veszélyes kórokozók a „fősze-
replői”. Az elmúlt időszakban számos alka-
lommal kongatták a vészharangot a sajtóor-
gánumok, a hatóságok, az egészségügyiek: 
a SARS (súlyos akut légúti szindróma) 2003-
ban került a címlapokra, nem sokkal később 
aztán újabb világméretű járvány került a 
figyelem fókuszába: a H5N1 vírus, a madár-
influenza egyik okozója, amely az embert és 
más fajokat is megfertőzheti. De nemcsak 
az emberekre, madarakra veszélyes kór-
okozókról volt szó, hiszen azóta is gyakorta 
hallunk a sertéspestisről, ahogy korábban 
hallottunk a kergemarha-kórról.

Az egészségre veszélyes kórokozók az em-
beriség történelme folyamán mindig voltak 
és lesznek, különféle fertőzések, járványok 
ilyen vagy olyan mértékben mindig is szed-
tek és valószínűleg még fognak szedni ha-
lálos áldozatokat. Manapság azonban úgy 
tűnik, az a kérdés, hogy hír-, internet- és 
-kattintásfüggő társadalmunk mennyire ke-
zeli ezeket a jelenségeket józanul (vagyis fő-
ként a reálisan lehetséges óvintézkedésekre 
fektetve a hangsúlyt), és mennyire engedi, 
hogy megfertőzze, magával sodorja a gya-
korta fölöslegesnek bizonyuló pánikkeltés, 
rémhírterjesztés parttalan áradása.

Elszabadultak az indulatok a 
közösségi oldalakon, miután 
kelet-ázsiai munkásokat al-
kalmazott egy ditrói pékség. 
Többen a vállalkozót, mások a 
munkavállalókat fenyegetik, de 
a cég egyelőre kitart. Mint utóbbi 
képviselői elmondták, hiányzik 
az itthoni szakképzett munkaerő: 
két éve hirdetik az állásokat, de 
senki sem jelentkezett. Egyesek 
tiltakozásra buzdítanak az önkor-
mányzat ma esedékes tanács-
ülésén.
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F elháborodást keltett, és megosz-
totta a község lakóit, hogy két Srí 
Lankáról érkezett vendégmunkás 

kezdett el dolgozni a Gyergyóditróban 
működő péküzemben. A közösségi 
oldalakon migránsok tömeges betele-
pedését, a közbiztonság romlását vizi-
onáló hozzászolásokat lehet olvasni, 
egyesek azonnal elüldöznék a faluból 
az idegeneket. Ám a Ditrói Pékség ille-
tékesei nem hátrálnak meg: szerintük 
nem migránsokról, hanem általuk hí-
vott, képzett pékipari szakemberekről 
van szó. A hozzászólók közül legtöb-
ben egyenlőségjelet tesznek a vendég-
munkás és a bevándorló között; sze-
rintük a faluba érkező távol-keletiek 
miatt odavész a közösség nyugalma. 
Számos durva fenyegetés is megfogal-
mazódott az idegenekkel és az őket 
foglalkoztató vállalkozóval szemben. 
Ez azért is meglepő, mert a községben 
alig van olyan család, amelyből valaki 
ne dolgozott volna külföldön vendég-
munkásként, vagy ne dolgozna éppen 
most is Németországban, illetve más 
nyugat-európai országban.

Vendégmunkások, 
nem migránsok
A Ditrói Pékség éppen amiatt kényte-
len külföldieket alkalmazni, mert itt-
honról Nyugatra mentek azok, akik-
nek itt állást adhatnának. Hiányzik a 

szakképzett munkaerő – válaszolták 
kérdésünkre a cég vezetői, Köllő Csa-
ba és Köllő Katalin. Egy nemzetközi 
munkaerő-közvetítő ügynökségen 
keresztül kerültek kapcsolatba a Srí 
Lanka-i pékekkel, akik hivatalos 
úton, kétéves munkaszerződéssel áll-
tak munkába a ditrói üzemben. Tíz 
napja dolgoznak, és ahogy előzetesen 
számítottak is erre a munkaadók, jól 
képzett, munkájukat kifogástalanul 
végző szakemberek. „Az nem igaz, 
hogy valakinek elveszik a munkáját. 
Két éve folyamatosan hirdetjük az 
állást itt a faluban és máshol is, és 
nem találtunk megfelelő embereket. 
Rendszeresen előfordul, hogy jelent-
kezik valaki, de mire beletanulna a 
szakmába, már fel is mond, és útnak 
indul külföldre: emiatt nem tudunk 

tervezni, fejleszteni, nem kiszámítha-
tó a tevékenység hosszú távon, és ez 
a termelést is befolyásolja. A kétéves 
szerződéssel dolgozó vendégmun-
kások erre jelentenek megoldást” – 
mondták.

Kifogásolt bérek
A közösségi oldalakon folyó vitához 
többen is hozzátették, hogy a cégek 
azért nem találnak helyben munka-
erőt, mert az alkalmazottaikat nem fi -
zetik meg rendesen. „1800 és 3000 lej 
között keresnek az alkalmazottaink, 
kategóriától függően. Ez itt, a környé-
ken igen jó fi zetésnek mondható napi 
8 órai munkáért. Nem többet, hanem 
ilyen összeget kapnak a vendégmun-
kások is. A plusz számukra csak any-

nyi, hogy szállásukat, élelmezésüket 
biztosítjuk” – reagált erre Köllő Csa-
ba. Hozzáfűzte, nem tenné kockára 
a cég hírnevét azzal, hogy szakkép-
zetlen idegeneket alkalmazzon az 
üzemébe. A már itt dolgozó két ven-
dégmunkást továbbiak követik. Ösz-
szesen hét ázsiai személlyel kötöttek 
szerződést: még egy munkavállaló 
érkezik Srí Lankáról, és jön négy ne-
páli pék is. Velük nemcsak az eddigi 
munkamenetet akarják megerősíteni, 
hanem az általuk otthonról hozott 
tudást is érvényesíteni akarják, olyan 
termékek piacra dobásával, amelyek 
szülőföldjük sajátosságai, itt pedig új-
donságoknak 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 mondta, 
nem hátrál meg annak ellenére sem, 
hogy a közösségi oldalon számos fe-
nyegetés olvasható, ráadásul a két új 
alkalmazottat el kellett költöztetniük 
első szálláshelyükről, mert annak 
tulajdonosát az épület felgyújtásával 
fenyegették meg. Egy másik, szom-
szédos faluból ismét menniük kellett, 
ugyancsak ilyen fenyegetések miatt. 
A közösségi hálón egyesek arra buz-
dítják falusfeleiket, hogy menjenek el 
a község tanácsosainak ma esedékes 
ülésére, és ott tüntessenek a „migrán-
sok” ellen. „Nem értem az egészet. Az 
évek során dolgozott nálam svájci, 
magyarországi 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 velük vagy család-
tagjaikkal történne ugyanez Német-
országban?” – vetette fel Köllő Csaba. 
Hozzátette, mindkét ázsiai alkalma-
zottja hívő katolikus. Végezetül leszö-
gezte, mindenképpen foglalkoztatni 
fogja a hét ázsiai vendégmunkást, 
azon viszont elgondolkodik, hogy a 
tervezett, kétmillió euróba kerülő új 
üzemét nem Gyergyóditróban, hanem 
máshol építi fel.
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 » „Nem értem az egészet. 
Az évek során dolgozott 
nálam svájci, magyarországi 
vagy ukrán pékmester is, az 
ellen nem tüntetett senki. 
Most azzal van baj, hogy 
sötétebb a bőrük azoknak, 
akik itt készítik a kenye-
ret. Hogy éreznék magukat 
azok, akik így háborognak, 
ha velük vagy családtag-
jaikkal történne ugyanez 
Németországban?” – vetette 
fel Köllő Csaba.
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Jó munkát végeznek. A ditrói vállalkozó elégedett a Srí Lankáról érkezett szakképzett pékekkel




