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Többtucatnyi helybéli is részt 
vett a tegnapi gyergyóditrói 
tanácsülésen, amelyen a község 
pékségében foglalkoztatott, ám 
sokak által nemkívánatosnak 
tartott ázsiai vendégmunkások 
ügye is napirendre került. A 
polgármester szerint sajnálatos, 
hogy egyesek összekeverték a 
migrációt a vendégmunkával. 
Szombaton lakossági fórumon 
folytatódik az „átbeszélés”.

 » GERGELY IMRE

N em tudtak megegyezni a két 
Srí Lanka-i pékmester „sorsá-
ról”, ezért lakossági fórumot 

javasolt szombatra Gyergyóditró 
polgármestere. A helybéliek tapssal 
fogadták a salamoni döntést. A Har-
gita megyei község katolikus templo-
mában gyülekeztek a lakosok tegnap 
délután, majd innen 16 órára a helyi 
művelődési ház udvarára vonultak. 
Ott a helyi segédlelkész, Bíró Károly 
nyugalomra intette az összegyűlte-
ket, majd negyedmagával átvonult 
az éppen elkezdődött önkormányzati 
ülésre; később még további kéttucat-
nyi helybéli is részt vehetett az ülésen.

„Legyen vége az uszításnak!”
Az ülésen Puskás Elemér polgár-
mester arra kérte a testületet, hogy 
a különfélékkel kezdjék a napirendi 

pontok megtárgyalását, így hamarabb 
sorra kerülhetett a nagy port kavaró 
lakossági kérés: a polgármester in-
dítványozzon népszavazást, amivel 
megakadályozható, hogy a község te-
rületén vendégmunkásokat alkalmaz-
zanak. „Legyen vége az uszításnak! 
Sajnálatos, hogy egyesek összekever-
ték a migrációt a vendégmunkával, 
ugyanakkor az is meglep, hogy a Fa-
cebook közösségi oldalon mennyire 
megoszlott a közösség” – kezdte fel-
szólalásában a polgármester, majd 

rögtön hozzátette: fura számára, hogy 
miért nem kezdeményeznek a hely-
béliek ugyanilyen lendülettel „sze-
métmentes Ditrót”, „családon belüli 
erőszak mentes Ditrót”, vagy „falopás-
mentes Ditrót”. Véleménye szerint 
az lenne igazán nagyszerű, ha ilyen 
kérdésekben is ugyanilyen lendülettel 
és ekkora számban összefognának a 
helybéliek. „Egyeztettünk az érintett 
vállalkozás vezetőivel, akik azt mond-
ták, nem találnak helyi szakmunká-
sokat. Mindenkinek meg kell értenie: 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT HÍVOTT ÖSSZE A POLGÁRMESTER A TEGNAPI TANÁCSÜLÉSEN A SRÍ LANKA-I PÉKEK ÜGYÉBEN 

Tovább forrong Ditró a vendégmunkások miatt

A lakosok a katolikus templomban gyülekeztek, majd a helyi művelődési ház udvarára vonultak
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a polgármester és a polgármesteri 
hivatal nem szólhat bele abba, hogy 
egy magáncég kit alkalmaz. Azzal is 
tisztában kell lenni, hogy polgármes-
terként bármit is lépek, az törvényte-
len lenne, beleértve egy népszavazás 
kiírását is” – húzta alá az elöljáró.

„Nem kell a ditróiaknak 
új kultúra”
Egy felszólaló fontosnak tartot-
ta megjegyezni, hogy „nem kell a 
ditróiaknak új kultúra”, ugyanis 
elegendő az övék, a munkaerőt pe-
dig „meg kell fi zetni”. A polgármes-
ter – látván a meddőnek induló vi-
tát – azt javasolta, hogy szombaton 
délelőtt tíz órakor a helyi művelő-
dési házban gyűljenek össze, és ott 
beszéljék át a kérdést. Ezt a helyiek 
elfogadták, mi több, meg is tapsol-
ták a polgármestert.

Amint arról beszámoltunk, az 
elmúlt napokban rendkívüli mó-
don felbolygatta a helyi közösséget 
Gyergyóditróban két Srí Lanka-i 
pékmester jelenléte, akiket a Ditrói 
Pékség sütőipari vállalat alkalma-
zott. A Facebookon külön csoport 
jött létre „Migránsmentes Ditrót 
akarunk” elnevezéssel, ahol elsza-
badult a pokol: többek között olyan 
bejegyzés is megjelent, hogy „irtsák 
ki” a jövevényeket. A két – katoli-
kus vallású – szakmunkást az őket 
alkalmazó cég néhány napja el is 
költöztette a településről, a szom-
szédos Gyergyószárhegyen béreltek 
nekik lakást.

 » A polgármes-
ter furának tartja, 
hogy miért nem 
kezdeményez-
nek a helybéliek 
ugyanilyen len-
dülettel „szemét-
mentes Ditrót”, 
„családon belüli 
erőszak mentes 
Ditrót”, vagy 
„falopásmentes 
Ditrót”.

 » SIMON VIRÁG

M ostantól fi zikai erőt is alkal-
mazhat a közlekedési rendőr 
igazoltatáskor, ha a helyzet 

megköveteli – ez szerepel a héten 
életbe lépett, 192-es számú, közrend-
re és közbiztonságra vonatkozó tör-
vényben, amely tisztázza a rendőrök 
hatáskörét és az állampolgárok jogait, 
pontosítja az eddigi előírásokat. Az új 
jogszabály értelmében a rendőrnek 
joga van betörni a gépkocsi ablakát 
és erővel kiszállítani a járműveze-
tőt, ha az illető ezt önként nem teszi 
meg és nem igazolja magát, ha nem 
engedi, hogy megmotozzák, táská-
ját, esetleg gépkocsiját ellenőrizzék. 
Ugyanakkor a rendőrségen előállított 
személyeknek kilétük igazolása után 
jogukban áll hallgatni és ügyvédet 
hívni. Az új jogszabállyal kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókról a Hargita 
Megyei Rendőr-főkapitányság szóvi-
vője, Gheorghe Filip elmondta, fon-
tos tudni, hogy a törvény célja, hogy 
segítsen a rendőröknek a közrend és 
közbiztonság fenntartásában, a lakos-
ság védelmezésében. „Nem tartalmaz 
különösebb újdonságokat, csak tisz-
tázza, mikor mit tehet a rendőr annak 
érdekében, hogy, előállítsa azt, aki 
törvényt sért, és ezáltal megvédje a 
lakosság biztonságát, javait” – muta-
tott rá Filip. Hangsúlyozta, hogy az új 
rendelkezések védik a törvénytisztelő 
lakosságot.

Igazoltatáskor a rendőrnek meg kell 
indokolnia, miért akarja ellenőrizni az 
érintettet. Megteheti ezt, ha felmerül 
a törvényszegés gyanúja vagy annak 
lehetősége, hogy az illető valamilyen 
bűncselekményt követett el, esetleg 
részt vett ilyenben. Fontos tudni, hogy 
a felszólított személynek kötelező iga-
zolnia magát, ugyanis ha ezt megta-
gadja, be fogják kísérni a legközelebbi 
rendőrőrsre, és 500–1500 lej közötti 
bírságra számíthat. „Előfordult, még-
hozzá nem is ritkán, hogy egy gépko-
csivezetőt felkértek, hogy igazolja ma-
gát, mivel szabálytalanul közlekedett, 
esetleg felmerült a gyanú, hogy sze-
szes italt is fogyasztott vezetés előtt, de 
az illető nem volt hajlandó kiszállni az 
autóból. Így a rendőrök akár 3–4 órát 
is álltak a jármű mellett, várva, hogy 
a sofőr igazolja magát. Az új törvény 
értelmében ha a gépkocsivezető nem 
hajlandó igazolni magát, a rendőrök 
betörhetik az autó ablakát és fi zikai 
erő alkalmazásával kiszállíthatják a 
sofőrt, ha pedig nincsenek nála igazo-
ló iratok, bekísérhetik a rendőrőrsre” 
– magyarázta a rendőrségi szóvivő. 
Hozzátette, azt is jó tudni, hogy nem-
csak a személyazonosságot igazoló 
iratot kérheti a rendőr, hanem azt is, 
hogy az igazoltatott személy tartsa lát-
ható helyen a kezét és tegyen le min-
dent, amivel esetleg bántalmazhatja 
őt. Nemcsak a rendőrök hatáskörét, 
hanem az állampolgárok jogait is sza-
bályozza az új törvény. A rendőrőrsre 

bekísért, vagy fi zikai erő alkalmazásá-
val előállított személy köteles – ha ad-
dig nem tette meg – igazolni magát, de 
nem kötelező válaszolnia a rendőrök 
kérdéseire.

Joga van továbbá értesíteni csa-
ládját – külföldi állampolgároknak a 
nagykövetséget is – arról, hogy hol tar-
tózkodik és mi történik vele. Szintén 
joga van ügyvédet hívni, illetve kérni, 
és annak megérkezéséig hallgatni. 
Orvosi segítséget és tolmácsot (akár 
jeltolmácsot) is kérhet, ha erre szüksé-
ge van. Kiskorúakat ugyanakkor nem 
lehet kihallgatni a szülők, gyám jelen-
léte nélkül.

Az új rendelkezések értelmében a 
rendőrnek joga van megvizsgálni az 
igazoltatott személy csomagját, ameny-
nyiben fennáll annak a lehetősége, 
hogy abban lopott tárgyak, esetleg 
törvénytelen cselekedet elkövetésére 
felhasználható eszközök vannak, vagy 
olyanok, amelyekkel bizonyítani lehet, 
hogy az illető törvénysértést követett el. 
Újdonság az is, hogy miközben eddig a 
rendőr csak a tulajdonos engedélyével 
mehetett be egy lakásba, zárt helyi-
ségbe, most ezt enélkül is megteheti, 
ha felmerül a gyanúja, hogy valaki 
bent életveszélyben van. „Ha valakit 
egy lakásban bántalmaznak, vagy 
felmerül a gyanú, hogy mozgásképte-
len helyzetbe vagy veszélybe került, a 
rendőrök betörhetik az ajtót, és beme-
hetnek anélkül, hogy erre engedélyt 
kérnének a lakás tulajdonosától. Meg-

történik, hogy egy nőt bántalmaznak, 
de az ajtó be van zárva. Eddig ilyen 
esetben nem hatolhattak be, mos-
tantól viszont megtehetik, hogy meg-
menthessék a bántalmazott személy 
életét” – mondta Filip. Azok, akiket 
rövid időn belül többször is feljelente-
nek csendháborításért, akár 6000 lejes 
pénzbírságra is számíthatnak, továbbá 
közmunka elvégzésére is kötelezhetik 
őket. A törvény eddig is előírta, hogy 
parkokban, főtereken, szórakozóhelyek 
területén kívül nem szabad szeszes italt 
fogyasztani. Ha valaki ezt mégis megte-
szi, 100–500 lejes bírságra számíthat. 
Kivételt képeznek a szabadtéri rendez-
vények, de azok esetében is csak a jól 
körülhatárolt helyen lehet alkoholtar-
talmú italokat fogyasztani.

Indolkolt esetben akár fi zikai erőt is alkalmazhat a rendőr

 » Fontos tudni, 
hogy a felszólí-
tott személynek 
kötelező iga-
zolnia magát, 
ugyanis ha ezt 
megtagadja, be 
fogják kísérni 
a legközelebbi 
rendőrőrsre, és 
500–1500 lej 
közötti bírságra 
számíthat. 

A rendőrnek joga van betörni a gépkocsi ablakát




