
2020.  FEBRUÁR 3. ,  HÉTFŐ A K T U Á L I S 5#szövetség  #jelölt  #vizsgálat

Nem lesz koalíció
Folytatódó „kint is vagyok, bent is vagyok” politika

S Z U C H E R  E R V I N

H a a Területi Állandó Ta-
nács (TÁT) úgy dönt, az 
RMDSZ marosvásárhelyi 

önkormányzati képviselői listájá-
ra felkerülhetnek a kisebb magyar 
pártok képviselői is, azonban koa-
líciós lista összeállításáról szó sem 
lehet – válaszolta lapcsaládunk 
kérdésére Péter Ferenc. A szövetség 
megyei elnöke, aki a nyáron átvet-
te a városi szervezet vezetését is, 
nyomatékosítani kívánta, hogy 
azon túl, hogy az RMDSZ-es Soós 
Zoltán függetlenként indulhat a 

polgármesteri székért, más 
kompromisszumot nem 
kötnek. Az RMDSZ maros-
vásárhelyi listája 2016-ban 
is nyitva állt az Erdélyi 
Magyar Néppárt, illetve a 

Magyar Polgári Párt jelöltjei 
előtt, azonban a két kisebb alaku-
lat nem kívánt élni a lehetőséggel. 
Ezelőtt négy évvel azonban a Ma-
rosvásárhelyen zsebpártnak szá-
mító EMNP és MPP úgy érezte, hogy 
az RMDSZ túl keveset ajánl nekik.

Nyitva áll a kapu

Továbbra is nyitva áll a Maros me-
gyei RMDSZ kapuja a szövetségtől 
elforduló és esetleg függetlenként 
nyerő vidéki polgármesterek előtt. 
Lapunk érdeklődésére Péter Fe-
renc kifejtette, hogy amennyiben 
az adott település lakossága bi-
zalmat szavaz egy olyan magyar 
jelöltnek, aki azelőtt az előválasz-
táson alulmaradt, a szövetség nem 
fordít hátat neki. „Nem fogunk 
az illetővel karonfogva az utcán 
sétálni, de azt sem tehetjük meg, 
hogy semmibe vesszük a közösség 
akaratát. Ha az előválasztás vesz-
tese az RMDSZ-jelölt ellenében in-
dul, és megnyeri a polgármesteri 
széket, megpróbálunk vele leülni 
tárgyalni, és a közös cél érdekében 
kiegyezni” – szögezte le a megyei 
elnök. Péter szerint egy független 
magyar polgármester elszigetelése 

a közösség elszigetelését is jelente-
né, ami semmiként nem kívánatos 
dolog. A politikus azonban reméli, 
hogy nem fordul elő olyan eset, 
amikor az előválasztáson elbukott 
személy az RMDSZ ellenében in-
duljon. A helyhatósági választások 
Maros megyei „hagyománya” ép-
pen az ellenkezőjéről tanúskodik: 
az utóbbi két alkalommal több 
községben is előfordult, hogy a 
független jelölt – bár becsületsza-
vát és aláírását adta – mégis elin-
dult a szövetség jelöltje ellenében. 
Miután elnyerte a polgármesteri 
széket, a fenyegetések dacára a 
párt mégis visszafogadta soraiba. 
Maros megyében minden egyes 
olyan RMDSZ-szervezetnek, ahol 
a magyarság aránya meghaladja a 
20 százalékot szerdáig kell eldön-
tenie, miként választja ki a polgár-
mesterjelöltjét. Rendezhetnek álló- 
vagy mozgóurnás előválasztást, 
tarthatnak jelölőgyűlést, vagy 
összehívhatják a választmányt. A 
jelölt- illetve tanácsosi listák ösz-

szeállításának és rangsorolásának 
a határideje március 15.

Nincs beleszólásuk

Mint ismert, Marosvásárhelyen még 
mielőtt minderről határozott volna 
a Szövetségi Képviselők Tanácsa, a 
polgármesterjelölt személyét illetően 
már döntött a megyei szervezet állan-
dó tanácsa. Míg Soós Zoltán hónapok 
óta tudja, hogy 2020 nyarán is őt in-
dítja az RMDSZ a polgármesteri tiszt-
ségért, a tanácsosok rangsorolásáról 
a TÁT-nak kell döntést hozni. A helyi 
RMDSZ-nek semmi beleszólást nem 
hagynak, viszont Kolozsvárról a Szö-
vetségi Állandó Tanács (SZÁT) még 
„hangolhat” a listán. Kérdésünkre, 
hogy ilyen körülmények között a 
megyei vezetés milyen szerepet szán 
az RMDSZ marosvásárhelyi szerve-
zetének, Péter Ferenc kijelentette, 
hogy elvárásuk, hogy a felfüggesztett 
vezetők is – Dorin Florea jelenlegi 
polgármester és csapata leváltása ér-
dekében – legyenek együttműködők.

A marosvásárhelyi polgármester-
jelölt személyéről a megyei 
RMDSZ-szervezet döntött
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El nem fogadott bocsánatkérés 

A felszólalások után Bíró Károly 
olvasta fel a cégvezetők, Köllő 
Csaba és Katalin levelét. Ebben a 
felszólalók szavaival ellentétesen 
azt írják, például hogy a túlórá-
kat maradéktalanul kifi zették. A 
800-1000 lejes fi zetésekkel kap-
csolatban az a válaszuk, hogy ez 
5 éve történt, azóta megnőttek a 
minimálbérek, és ők is eszerint 
növelték a fi zetéseket, de nyilván 
a külföldi fi zetéseket igénylőknek 
ez sem felelne meg. A két vendég-
munkás alkalmazásával kapcsolat-
ban így fogalmaznak: „Hajlandóak 
vagyunk kompromisszumot kötni, 
olyat, amelyben egyik fél sem érzi 
magát vesztesnek. (…) Tudjuk vál-
lalni, hogy a két vendégmunkást 
olyan munkafázisra osztjuk be, 
ahol nem a kenyér készül, csak 
kisegítő munkát fognak végezni. 
Ezekkel a vendégmunkásokkal 
önök egyáltalán nem fognak talál-
kozni, csak a munkaidejük alatt 
fognak Ditróban tartózkodni, nem 
fognak Ditróban lakni. Valamint, 
várjuk azon szakemberek jelentke-
zését, akik dolgozni szeretnének. 
Amennyiben fél éven belül 5 pék 
szakember fog hozzánk jelentkezni 
és elfogadja a feltételeinket, akkor 
kijelentjük, hogy lemondunk a ven-
dégmunkások alkalmazásáról a 
pékségben. Elnézést kérünk a falu 
népétől, amennyiben a 2 szakem-
ber alkalmazásával megsértettük 
őket.” A jelenlévők bekiabálások-
kal jelezték, hogy nem hisznek a 
levélben foglaltaknak és a bocsá-
natkérést nem fogadják el. A patt-
helyzetet Puskás Elemér javaslata 
oldotta fel: a közösség fogalmazzon 
meg egy petíciót (panaszlevelet), 
részletezve ebben a panaszaikat, 
és elvárásaikat a cégvezetők felé, 
a polgármester pedig közvetítő sze-
repet vállal a két fél között. Kérte, 
hogy a petíció megfogalmazásában 
minél többen segítsenek, hogy mi-
nél inkább a közösség álláspontját 
tükrözze. Kérte még, hogy ha ez 
elkészül, és közzéteszik, mindenki 
írja majd alá, aki annak tartalmá-
val egyetért. Végül pedig köszöne-
tet mondott mindenkinek, hogy a 
helyszínen jelenlevő csendőröknek 
nem adtak munkát.

Vizsgálatot indítanak

A rendőrség mellett vizsgálatot in-
dít az Országos Diszkriminációelle-
nes Tanács (CNCD) is. Asztalos Csa-

ba, az intézmény elnöke szombaton 
úgy nyilatkozott: Köllő Csabának, 
a ditrói pékség tulajdonosának be-
jelentése kapcsán kezdeményezett 
eljárást, amiatt, hogy a vállalkozó 
tudatta: a két ázsiai vendégmun-
kást ezentúl kisegítő munkásként 
foglalkoztatja, munkájukat nem a 
kenyér előállításában veszi igény-
be. „A bejelentés nyomán azt ja-
vasoltam a CNCD igazgatótaná-
csának, hogy hivatalból indítsunk 
eljárást hétfőn reggel faji, állam-
polgársági, valamint vallási alapú 
diszkrimináció gyanújával. Úgy 
vélem, hogy a két alkalmazottnak 
jogában áll dolgozni, és jogában 
áll nem elfogadni a munkáltató 
részéről megnyilvánuló gyűlö-
letszítást, vagyis hogy hátrányos 
megkülönböztetésben részesüljön 
a község lakosságának magatar-
tása miatt” – nyilatkozta Asztalos 
Csaba. Ugyanakkor vizsgálatot in-
dít Renate Weber ombudsman is, 
aki szomorúnak és felháborítónak 
nevezte a ditrói esetet, és úgy vélte, 
hogy a Srí Lanka-i pékek kiutasítá-
sát követelő ditróiak „a káros reto-
rika, a félretájékoztatás” áldozatai. 
Tegnap kiderült, a munkafelügye-
lőség is ellenőrzi a törvényes elő-
írások betartását a gyergyóditrói 
vendégmunkások ügyében. Viole-
ta Alexandru szakminiszter – akit 
„meglepett” a közösség tagjainak 
hozzáállása a két munkavállalóhoz 
– ma kapja meg a területi hatóság 
vonatkozó jelentését. A tárcavezető 
közölte: a törvényes előírások be-
tartásán túl a vállalkozó döntése, 
hogyan működteti cégét. 

Érseki közlemény

Az ügyben közleményt adott ki Ja-
kubinyi György nyugalmazott gyu-
lafehérvári érsek. Eszerint Bíró Ká-
roly gyergyóditrói segédlelkész egy 
olyan konfl iktus középpontjába ke-
veredett, amely meghaladja kompe-
tenciáit, és amely az egyház állás-
pontjával nem egyezik. Az apostoli 
kormányzó kívánatosnak nevezte 
a befogadás kultúráját: a katolikus 
egyház ezen álláspontját számos 
idézettel alátámasztotta, mely Fe-
renc pápától, a Szentírásból, Jézus-
tól, Szent Istvántól, a katolikus egy-
ház katekizmusából, illetve világi 
törvényekből származik. Eközben 
az online térben megszüntették a 
Migránsmentes Ditrót akarunk Fa-
cebook-csoportot, mely a gyűlölet-
szítás legfőbb fóruma volt, és több 
mint 3000 tagot számlált. Ugyanak-
kor több szolidaritási nyilatkozat is 
napvilágot látott. 

Újabb mandátumra számít Péter Ferenc
A hétvégén hivatalosan is bejelentette Péter Ferenc, a Maros megyei 
önkormányzat elnöke, hogy függetlenül a választási rendszertől, másod-
jára is megpályázná a tanácselnöki tisztséget. Mint mondta, az indíttatást 
elsősorban a közigazgatásban szerzett tapasztalata adja, másrészt pedig 
az elkezdett projektek szolgáltatják. „Láttuk, hogy nyolc évvel ezelőtt, Lo-
kodi Edit Emőke távozása után az új elnök jegelte az addigi terveket. Nem 
szeretném, ha ismét úgy járnánk, mint 2012-ben” – fejtette ki Péter Ferenc.

• Azon túl, hogy az 
RMDSZ-es Soós Zol-
tán függetlenként 
indulhat a polgár-
mesteri székért, más 
kompromisszumot 
nem köt a szövetség 
Maros megyei szer-
vezete a nyáron ese-
dékes önkormányzati 
választások előtt – 
mondta Péter Ferenc 
megyei RMDSZ-elnök.

Meggondolták magukat: visszavonták levelüket
Közleményt adott ki vasárnap délután a Ditrói Pékség vezetősége, 
amelyben gyakorlatilag visszavonták a szombati falugyűlésen felolvasott 
bocsánatkérő levelüket. Mint a legújabb közleményben írják, „az utálat és 
gyűlölet fennmaradt a cég és a két ember felé, sőt ez már át lett vetítve a 
cég jelenlegi alkalmazottaira is. Megfontoltuk a ditrói emberek válaszát. 
Azáltal, hogy a község álláspontja változatlan maradt, el akarják űzni a 
két vendégmunkást, ez azt eredményezi, hogy az ajánlatunk értelmét 
veszti. (…) Mivel a kompromisszumot is visszautasították, és gúnyt űztek 
a levélből, ezért döntésünket megfontolva és átértékelve, a továbbiakban 
is kiállunk a két Srí Lanka-i munkás mellett. Ők továbbra is nálunk fognak 
dolgozni, és nem vagyunk hajlandók semmilyen körülmények között elbo-
csájtani őket. Nem engedünk a gyűlöletnek” – áll a közleményben.
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