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ORSZÁGOS BOTRÁNNYÁ DAGADT AZ ÁZSIAI VENDÉGMUNKÁSOK ÜGYE

Vizsgálatözönt váltott ki
a békétlenkedés Ditróban

Vizsgálatot indított a rendőrség, a diszkriminációellenes tanács, az om-
budsman és a munkafelügyelőség is a Gyergyóditróban alkalmazott ázsiai 
vendégmunkások ügyében, mely országos botránnyá dagadt. Bár a ható-
ságok gyűlöletszítás címén vizsgálódnak, a helyiek zöme azt hangoztatja, 
hogy a probléma valódi forrása a munkásaival rosszul bánó pékségtulaj-
donos. A szombati falugyűlésen részt vevők nem fogadták el a vállalko-
zók ajánlatát és bocsánatkérését, ezért nem kizárt, hogy utóbbiak újabb 
vendégmunkásokat alkalmaznak. Eközben Jakubinyi György nyugalmazott 
gyulafehérvári érsek megrótta a gyergyóditrói segédlelkészt, és a befogadás 
kultúráját hangsúlyozta. Az online térben megszüntették a Migránsmentes 
Ditrót akarunk Facebook-csoportot.  4.»

Felgyűlt sérelmek. A szombati falugyűlés résztvevői tisztában vannak vele, hogy a történtek nagy foltot ejtettek Ditró hírnevén

Vásárhely: az RMDSZ
nem koalíciózik
Azon túl, hogy Soós Zoltán 
függetlenként indulhat a polgár-
mesteri székért, más kompro-
misszumot nem köt a szövetség 
Maros megyei szervezete az 
önkormányzati választások előtt 
– mondja Péter Ferenc megyei 
RMDSZ-elnök. Ha a Területi 
Állandó Tanács úgy dönt, a 
vásárhelyi tanácsosi listájára 
felkerülhetnek a kisebb magyar 
pártok képviselői.  2.»

Bírsággal sújtható
a „beszólás”
A közösségi oldalak elterjedésével 
a véleménynyilvánítás egyszerűb-
bé vált, mint valaha, ez azonban 
a sértő, durva hozzászólásokat is 
maga után vonta. A téma szaka-
vatottja szerint az emberek úgy 
érzik, amikor belépnek a digitális 
térbe, „megengedett” nekik, hogy 
kieresszék a gőzt. Pedig a Face-
book is ugyanolyan nyilvános 
térnek minősül, mint egy-egy 
város főtere.  7.»

„Feladta” magát
egy miniszter
Meglepő bejelentést tett Ion Şte-
fan fejlesztési miniszter, miután 
kiderült: pénteken kihallgatta 
a DNA. Szerinte ő maga kezde-
ményezte a találkozót az ügyé-
szekkel, és vizsgálatot kért maga 
ellen, miután megvádolták, hogy 
törvénytelen módon utaltatott ki 
jókora összeget a Szatmár megyei 
önkormányzatnak.  5.»

A kétfordulós voks
ellen az RMDSZ
Egyértelműen alkotmányellenes a 
kétfordulós polgármesteri-válasz-
tás kormányzati felelősségválla-
lással való bevezetése – szögezte 
le Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 
polgármestere, aki szerint hosszú 
távon a vegyes rendszer lenne 
a megoldás. Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök közben bejelentet-
te, ha nem bukik meg a kormány, 
megtámadják a törvényt az alkot-
mánybíróságon.  2.»

 » Bár a helyiek 
túlnyomó többsé-
ge számtalanszor 
hangsúlyozta, 
hogy ne az 
idegengyűlöletet 
lássák problémá-
jukban, az ügy 
emiatt dagadt 
országos botrány-
nyá. Ezt pedig 
már a hatóságok 
sem nézték tét-
lenül.
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UNESCO-listára kerülhet
Verespatak  3.»

Kilépett az Egyesült Királyság
az Európai Unióból  5.»

Mangalicaszalonna lett a legjobb
füstölmény a szalonnafesztiválon
 12.»
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