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Pálfordulás Gyergyóditróban?
Lakossági fórum: nem az idegenekkel, hanem a cégvezetővel van baja a falunak

GERGELY IMRE

Az eseményt Puskás Elemér 
polgármester vezette fel. El-
mondta, a történtek miatt sú-

lyos folt esett Gyergyóditró hírnevén. 

Rengeteg vád érte a falut, és olyan 
kép alakult ki róla, hogy itt rassziz-
mus van és a fejekben sötétség ural-
kodik. A fórum célja, hogy a létező 
problémákra megoldást találjanak, 
és a Ditróról kialakult negatív véleke-
dést eloszlassák, a „mocskot lemos-
sák” – mondta Puskás. 

A polgármester leszögezte: a 
probléma onnan ered, hogy a pékség 
– sok más céghez hasonlóan – nem 
becsülte meg alkalmazottait. A két 
Srí Lanka-i pék alkalmazása csak 
felszínre hozta az indulatokat. Pus-

kás Elemérnek egy ponton elcsuk-
lott a hangja, a sírástól pár percig 
nem tudta folytatni a beszédét. Arra 
kérte az embereket, mondják ki a sé-
relmeiket, kerüljön felszínre mindaz 
ami problémát okoz. Elmondta, az 
eseményre meghívta a pékség tulaj-
donosát, Köllő Csabát is, de ő arra 

hivatkozva, hogy az utóbbi napok 
történései megviselték, nem jött el, 
de levélben küldte el az álláspontját.

Panaszáradat a munkáltató ellen

Bíró Károly segédlelkész – aki mint 
a megmozdulás szószólója vált is-
mertté – leszögezte: nem veszekedni 
szeretnének, hanem meghallgatást a 
kéréseikre. Kifejtette, nem hiszi, hogy 
a cégnél „K1-es módszerekkel”, ha-
raggal és dühvel kellene az emberek-
kel beszélni, és jogos elvárás minden 
cégtől, hogy rendezze az alkalmazot-
tak papírjait és rendes fi zetést adjon 
számukra. A pékség visszautasítja 
a helyi embereket, nem alkalmazza 

őket, és ezért keltett felháborodást, 
hogy a helyiekből nem kértek, hanem 
távolról hoztak embereket. Ez megalá-
zó, lenéző tendencia – mutatott rá a 
segédlelkész. Elmondta, a békés meg-
oldás keresésének érdekében vállalt 
szerepet a történtekben. Leszögezte, 
nem a két pékkel van problémája a 

ditróiaknak. A probléma az, hogy a 
fi atalok, családfők kénytelenek kül-
földre menni, mert itthon a cégvezetők 
alacsonyan tartják a béreket, azért, 
hogy az ő tőkéjük gyarapodjon.  A ké-
sőbbiekben sok hozzászóló erősítette 
meg a segédlelkész szavait: az elhang-
zottak szerint a pékségnél az alacsony 
fi zetések mellett megalázóan bántak 
az alkalmazottakkal. Volt, aki elme-
sélte, sokat kellett túlórázniuk, de a 
túlórákat nem fi zették ki. Voltak olyan 
munkások, akiket hónapokon át hiva-
talos alkalmazás nélkül dolgoztattak. 
Mások említették, hogy akiket teljes 
munkaidővel alkalmaztak, azok is 
mindössze 4-6 órában voltak bejelent-
ve, de 12 órát dolgoztak.

Nem a két vendégmunkás a baj, 
hanem, aki őket követi

A Srí Lanka-i pékek alkalmazása miatt 
keletkezett felháborodásban sokan 
összekeverték a vendégmunkát a mig-
rációval (ez főleg az időközben eltűnt 
„Migránsmentes Ditrót akarunk” Fa-
cebook csoport hozzászólásaiból volt 
látható). A szombati fórumon is voltak 
ennek jelei: voltak olyan hozzászólók, 
akik szerint a gyerekeik, unokáik jövő-
je van veszélyben, amiatt, hogy ma 2, 
holnap 10, pár év múlva már 100 ide-
gen lesz a faluban a betelepedés miatt. 
Más hozzászólók pedig attól tartanak, 
hogy ha most belenyugszik a közös-
ség az ázsiaiak alkalmazásába, akkor 
más cégek is kedvet kapnak ehhez, és 
még azokról a munkahelyekről is ki-
szorulnak az itt élők, amelyeket – ke-
vés pénzért – még helybéliek töltenek 
be. Szót kapott az eseményen Bajkó 
Tibor, a gyergyószéki cégeket tömö-
rítő Arbor szövetség vezetője, Barti 
Tihamér, Hargita Megye Tanácsának 
alelnöke, és Bende Sándor parlamenti 
képviselő is. Bajkó elismerte, vannak 
olyan vállalkozók, akik sok káros 
tettel járultak hozzá, hogy a lakosság 
undorodjon a cégvezetőktől. Kifejtet-
te azonban, hogy vannak azonban 
tisztességes vállalkozók is, akik meg-

becsülik és megfi zetik az alkalmazot-
takat, és segítik a közösséget, amiben 
élnek. Ezekben a közösségekben, ahol 
mindenki mindenkit ismer, nagy hiba 
ha valaki nem fi gyel a körülötte lévők-
re. A közösségek elvárják, hogy alkal-
mazások esetén a helyiek előnyben 
legyenek részesítve. Ezt kellett volna 
tennie a pékség vezetőinek is. Hozzá-
tette, hogy ha már így alakult, hogy 
Ázsiából hozott munkásokat, azt 
megfelelő módon kommunikálnia 
kellett volna a közösséggel és 
azzal elkerülhető lett volna, 
hogy a törvényesen alkal-
mazott munkás migránsnak 
legyen kikiáltva. Barti Tiha-
mér a nagy számban jelenle-
vő bukaresti média kedvéért 
románul is tisztázta: nem rasszista 
jellegű megmozdulás zajlik Ditró-
ban, hanem a helyi vállalkozóval 
szemben vannak gondjai az embe-
reknek. Bende Sándor szerint az eset 
üzenete az kell legyen, hogy orszá-
gos szinten változtatni kell: elérni, 
hogy az elment fi atalok valahogyan 
hazajöjjenek, és itthon tisztes munkát 
találjanak. Ha a családok újra együtt 
lesznek, akkor az ilyen feszültségek is 
csökkenni fognak – véli Bende.

Óriási volt a médiaérdeklődés. 
Több román hírcsatorna is a 
helyszínről tudósított 

▴   F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

botrány

• Petíciót írnak a gyergyóditróiak, és ebben fogják felsorolni azokat a sérelmei-
ket és elvárasaikat, amelyek megoldását a Ditrói Pékség vezetőitől várják. Ezzel a 
döntéssel zárult szombaton a két ázsiai vendégmunkás érkezése miatt keletkezett 
forrongás kapcsán szervezett lakossági fórum. 

Vizsgálatot indított a rendőrség 
A helyi önkormányzat múlt szerdai ülésekor történt megmozdulás 
kapcsán gyűlöletkeltés, illetve diszkrimináció miatt indít bűnvádi el-
járást a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Gheorghe Filip szóvivő 
az Agerpres hírügynökségnek elmondta, az ügyben ismeretlen tettes 
elleni bűnügyi vizsgálat zajlik. Az elkövetkezendőkben megvizsgál-
ják a szerdai tiltakozás pontos körülményeit, illetve azt is, hogy kik 
vonhatók felelősségre azért. A büntetőtörvénykönyv szerint a bírósági 
döntéstől függően hat hónaptól három évig terjedő börtönbüntetést is 
kiszabhatnak – emlékeztetett a szóvivő.

Munkát adna a pékeknek
Több olyan nyilatkozat is 
olvasható, amelyekben munkát 
ajánlottak a két Ditróban alkal-
mazott péknek. Például Ștefan 
Mandachi vállalkozó (aki tavaly 
megépítette az első, mindössze 
egy méter hosszú moldvai autó-
pályát Suceava megyében) saját 
éttermében alkalmazná őket.

A gyergyóditrói ügyről már mindenki szinte mindent leírt, ezért mi arra 
vállalkozunk, hogy távirati stílusban összefoglaljunk néhány meglátást:
 A Facebook megjelenése előtt csak a családtagjaink, a barátaink és a 
kocsmai ismerőseink tudták, hogy mit is gondolunk a világról.
 A Facebook megjelenése – és elterjedése – óta már szétkürtölhetjük a 
világról alkotott meglátásainkat; ott azonban még nem tartunk, hogy a 
véleményünkért vállaljuk is a felelősséget.
 Gyergyóditróban évek óta működik egy cég, amelyről eddig a külvilág 
mindössze annyit tudott, hogy pékipari termékeket gyárt és forgalmaz; a 
helybélieket azonban megosztotta a tulajdonos állítólagos nem épp alkal-
mazott-barát viselkedése.
 Mivel a szabad munkaerő-áramlás lehetőségét kihasználva Romániából 
az elmúlt évek alatt több millió (!) munkavállaló távozott Nyugatra, ezért a 
számok azt diktálták, hogy amennyiben nem lesz utánpótlás, egy idő után a 
helyi vállalkozások munkaerőhiánnyal fognak szembesülni. Ez megtörtént, 
mi több, elérte Székelyföldet is.
 A ditrói vállalkozó egy munkaközvetítőn keresztül két ázsiai munkavál-
lalót alkalmazott, akik vígan dolgoztak Romániában (még szép, hiszen 
háromszor annyit kereshetnek, mint otthon, akárcsak a Nyugat-Európában 
dolgozó romániai munkavállalók, például ditróiak)
 És itt jön be a képbe a Facebook: a ditróiak rendkívül kis hányada 
eléggé korlátozott érvelési technikával a saját frusztrációját kivetítette a 
két vendégmunkásra, holott őket – mint a szombati falugyűlésen kide-
rült – tulajdonképpen nem is a Srí Lanka-i munkások, hanem az arrogáns 
pékségtulajdonos idegesíti. Lassan kiderül, hogy a két vendégmunkás akár 
maradhat is. Néhányan csendben azért hozzáteszik – és ez már jó érv –, 
hogy minden bevándorlás/betelepítés az első emberrel kezdődött.
 Napjaink Gyergyóditrója, a leaszfaltozott utcáival, a csodaszép katolikus 
templomával… nem érdekel senkit, mindössze az tartja lázban a „fél vilá-
got”, hogy mi a bajuk ezzel a két vendégmunkással.
 A ditrói-ügy forgatókönyve egy ponton kísértetiesen hasonlít a múlt évi 
úzvölgyi eseményekre: mindkét eset attól dagadt pillanatok alatt országos 
botránnyá, hogy a Facebookon egyes közösségeket mélyen sértő tartalmak 
jelentek meg. A Migránsmentes Ditrót akarunk nevű Facebook-csoportban 
néhányan például „kiirtották volna (...) ezeket a mocskokat”. És ha már pár-
huzam: úgy-e még emlékszünk a Facebookon futótűzként terjedő képekre a 
szemetes zsákokkal letakart ortodox keresztekről?  
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