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Ditró: nem a megbélyegzésre

ROSTÁS SZABOLCS

N yugalomra és a szélsőséges
nézetek elutasítására intette a 

ditróiakat a Mediafax hírügynökség-
nek adott nyilatkozatában Kelemen 
Hunor. Az RMDSZ-elnök emlékezte-
tett: a szövetség már szerdán állást 
foglalt a ditrói kérdésben, amikor a 
gyűlölet minden formáját elutasí-
totta. Kijelentette: nem lehet meg-
bélyegezni egy egész közösséget és 
nem lehet a kollektív bűnösség elve 
szerint ítélkezni „egy egzaltált lel-
kész és egyes személyek miatt, akik 
elfogadhatatlan, fenntarthatatlan 
véleményt fogalmaztak meg”. „Azt 
üzenem a ditróiaknak, hogy őrizzék 
meg nyugalmukat, ne hagyják ma-
gukat manipulálni, és utasítsák el a 
szélsőségesség minden formáját” – 
idézte az MTI a politikust.

Kelemen Hunor arra fi gyelmezte-
tett, hogy súlyosan téved, aki a ditrói 
eset kapcsán arra a következtetésre 
jut, hogy a magyarok szélsősége-
sek, az RMDSZ szélsőséges. „Sem 
a programunkban, sem a nyilatko-
zatainkban nem fognak erre példát 
találni. Lehet, hogy itt egy telhetet-
lenebb, durvább vállalkozó áll az 
egyik oldalon, és sértett emberek a 
másik oldalon, de ami történt, nem 
jellemző a közösségre, az RMDSZ-re 

pedig a legkevésbé. A két Srí Lanka-i 
vendégmunkás nem illegális beván-
dorló, hanem törvényesen jöttek dol-
gozni. Szükség van a munkaerőre, 
és szívesen látottak” – fogalmazott 
Kelemen Hunor.

Legálisan dolgozik a két ázsiai pék

Tegnap a munkaügyi hatóság indított 
ellenőrzést a ditrói pékségnél. Azokat 
a panaszokat vizsgálja ki, amelyeket 
a szombati falugyűlésen a pékség 
korábbi alkalmazottai fogalmaztak 
meg. Dorin Male, a Hargita megyei 
munkaügyi felügyelőség vezetője 
tegnap arról tájékoztatta az Agerpres 
hírügynökséget, hogy a munkavi-
szonyokat, a munkahelyi biztonsá-
got és egészségügyi körülményeket 
vizsgálják. A két Srí Lanka-i munkás 
ügyében Dorin Male elmondta: a be-
vándorlási hivatallal együttműködve 
ellenőrizték munkaviszonyukat, és 
megállapították, hogy a két ázsiai 
férfi  legális körülmények között dol-
gozik a pékségnél.

Az 5500 lakosú, 98 százalékban 
magyarok által lakott Ditróban ja-
nuár közepén állt munkába két Sri 
Lanka-i pékmester, akiket a pék-
séget működtető helyi vállalkozó 
munkaközvetítő cég segítségével 
szerződtetett, miután megelégelte, 
hogy nem talál helyben számára 
megfelelő munkaerőt. 

Nyílt levél a „tiltakozó” ditróiakhoz
Alulírottak, elszármazott, de 

Ditróért változatlanul felelős-
séget érző ditróiak, megdöbbenés-
sel vegyes szomorúsággal olvassuk 
azokat a híreket, amelyek két Srí 
Lanka-i állampolgár Ditróban való 
megjelenése által kiváltott mérhe-
tetlen gyűlöletről és indulatokról 
számolnak be. Függetlenül attól, 
hogy jelenleg nem Ditróban élünk, 
úgy gondoltuk, a történteket nem 
lehet szó nélkül hagyni. 

Meg vagyunk döbbenve azért, mert 
mi úgy tudtuk, hogy a ditrói ember 
jóérzésű, nyitott, segítőkész, toleráns. 
Sajnos a két Srí Lanka-i állampolgár 
megjelenése kapcsán (egyesek 
részéről) ennek pontosan az ellen-
kezőjét látjuk. Szomorúak vagyunk 
azért, hogy Ditró ezzel a hírrel került 
be a nagyvilág fókuszába ahelyett, 
hogy arról szóltak volna a hírek, hogy 
milyen nagyszerűen fogadták az 
„idegeneket” Erdélyben. Erdélyben 
a tolerancia fészkében. Igen, mert itt 
mindig is jól megvolt egymás mellet 
több nemzet is, évszázadokon át. Ez 
nem lehet másképp ma sem.  Megért-
jük, hogy a nagyon más kultúrából, 
más civilizációból érkező emberek 
megjelenése vegyes érzelmeket 
kelt, de ez nem lehet ok a gyűlöletre. 
Természetesen lehet azon vitatkozni, 
hogy helyesen döntött-e a vállalkozó, 
amikor a Srí Lanka-i pékmestereket 
alkalmazta, hogy mindent megtett-e 
annak érdekében, hogy helyi munka-
erőt találjon stb., de ez nem változtat 
azon a tényen, hogy itt van a faluban 
a két külföldi pék, akik – tudomásunk 
szerint – tisztességesen helytállnak 
a munkában, dolgoznak, a helyieket 
is megszégyenítő szorgalommal. 
Legjobb tudomásunk szerint ez a két 
ember legálisan, minden vonatkozó 
jogszabályt betartva vállalt munkát a 
pékségben. Ebben nincs semmi kivet-
nivaló. Ezt nem kifogásolhatja senki. 
Ha valakinek egyébként személyes 
konfliktusa van az érintett vállalkozó-
val, azt rendezze le vele. Erre megvan-
nak a jogi, és egyéb lehetőségek. A 
személyes konfliktusokat nem szabad 
kivetíteni egy egész közösségre, 
hiszen ezáltal lesz megítélve az is, aki 
ebben nem vesz részt.  

Nem vállalkozunk arra, hogy 
a migráció kétségtelenül súlyos, 
nagyon összetett problematikáját 

most részletesen kifejtsük. Azt 
azonban fontosnak tartjuk leszögezni, 
hogy a két Srí Lanka-i pék teljesen 
jogszerűen dolgozik a pékségben, ezt 
mindenkinek tudomásul kell venni, és 
tiszteletben kell tartani. Nagyon sokan 
átéltük már, hogy milyen az, amikor 
a szülő, vagy a gyermek – a jobb élet 
reményében – átmenetileg, vagy 
véglegesen más országba költözik. 
Szerencsére ezt ma már megtehetjük, 
de ez mindenkinek nehéz helyzet, 
annak is, aki elment és annak is, aki 
maradt. Mi tudjuk, hogy milyen nehéz 
beilleszkedni egy más környezetbe, 
még akkor is, ha ugyanazon kultúra 
és nemzet tagjai vagyunk, csak egy 
határ választ el bennünket. Képzeljük 
el, hogy mennyire lehet nehéz annak, 
aki egy ilyen távoli, a mienktől nagyon 
más kultúrából érkezett? De bátor volt 
és vállalta. Ő is és a családja is. Miért 
és kinek jó az, ha még nehezebbé tesz-
szük az életüket, ahelyett, hogy ki-ki a 
lehetőségeihez képest, megpróbálná 
a beilleszkedésüket segíteni? Attól 
jobb lesz nekünk? Vagy bárkinek? 
Attól több lesz a fizetés, attól aki 
semmihez sem ért, az fog érteni vala-
mihez, vagy aki lusta az szorgalmas 
lesz? Vagy arról van szó, hogy van két 
szerencsétlen, akiken egyesek a saját 
frusztrációikat le tudják verni, mert 
gyávák vagy alkalmatlanok arra, hogy 
kezdjenek magukkal valamit. Kérjük 
a ditróiakat, hogy legyenek nyitottak, 
ne féljenek más kultúrákat, más 

embereket megismerni. Valameny-
nyien elvárjuk, hogy a cselekedeteink 
alapján ítéljenek meg, adjuk meg ezt 
a lehetőséget mi is másnak, a tetteik 
alapján ítéljünk meg másokat. Kérjük 
a hangadókat, hogy mielőtt kinyitják 
a szájukat, próbálják meg használni a 
fejüket is. Ne hagyják, hogy ilyen vagy 
olyan politikai érdekek, politikai erők 
eszközeivé váljanak. És ne legyenek 
annyira korlátoltak, hogy hagyják 
magukat olyan csoportok által befo-
lyásolni, akik arcukat nem vállalva, 
gyűlöletet keltenek. Próbáljanak meg 
maguk gondolkodni és józanul dönte-
ni.  Egyetértünk a polgármester úrral 
abban, hogy számos olyan feladat 
van Ditróban, amelybe érdemes lenne 
energiát fektetni. Akinek van fölös 
kapacitása, nézzen körül a családjá-
ban, vagy nézzen be a szomszédjá-
hoz, hátha valahol hasznosítani tudja 
a fölös idejét és nem kell mások ellen 
a gyűlöletet szítania. A közösségért 
mindig lehet tenni. A pékmester 
uraktól a magunk nevében elnézést 
kérünk. Biztosítjuk őket, hogy a ditrói 
emberek többsége jóérzésű, jóindula-
tú, tisztességes ember. Kérjük, hogy 
bocsássanak meg a hőbörgőknek, 
„mert nem tudják, mit cselekszenek.”  

Dr. Gál Tünde és Péter László, 
Budapest
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Véleményét elküldheti: 

Feltette a kérdést: amíg a PSD
kétszer is nyugdíjat emelt, az 

RMDSZ mit csinált? Támogatta a 
PSD-t, hogy a nyugdíjakat emelhes-
se. Ha a PSD-kormány már június-
ban megbukott volna, most nem 
lenne sem új nyugdíjtörvény, sem 
15%-os nyugdíjemelés. Egy kis párt 
csak ennyit tehet, és ezt megtette. 
Valamelyiket kell támogatni, ha nem 
foglalod el a stratégiai pontokat, a 
károdra más fogja megtenni. Később 
miért fordult a PSD ellen? Demok-
rata párt, a választói többségének 
az elvárásait kellett  követnie. Ha 
másként cselekszik, a PSD úgyis 
kibukott volna már a kormányzásból, 

a kevesebbre értékelt képviselői 
hagyták volna ott. Miután a párt                                                                                               
népszerűsége lecsökkent, akik 
hátrább kerültek volna a választási 
listákon, nem jutottak volna be, más 
pártokhoz kellett csatlakozniuk, ahol 
biztos helyeket ígértek a támogatá-
sukért. Egy részük pont a PNL-ből jött 
át, amikor a PNL népszerűsége esett 
vissza. Most is az új kormány csak 

azért ígérte meg az új nyugdíjtörvény 
betartását, mert fél, hogy a PSD 
támogatottsága újra megnő, és az 
általa vezetett szövetség újraalakul. 
Emlékeztető egy kedvesen viccelődő 
Ismeretlen számára: a nyugdíjpont 
értékei: 2016 január: 871,7 lej; 2019 
szeptember: 1265 lej.

Egy gondolkodó

Kedves Ismeretlen!

Falugyűlés Gyergyóditróban

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

• „Azt üzenem a ditróiaknak, hogy őrizzék meg nyu-
galmukat, ne hagyják magukat manipulálni, és utasít-
sák el a szélsőségesség minden formáját” – nyilatkozta
Kelemen Hunor a gyergyószéki községben kirobbant,
országossá dagadó botrány kapcsán.

SIMON VIRÁG

É vtizedek óta áll kihasználatlanul
a marosvásárhelyi Tudor lakóte-

lep végi, a csendőrlaktanya, a Dimitrie 
Cantemir Egyetem és a Segesvári út 
által közrezárt terület. Igazi dzsun-
gel, amelynek egy része lápos terület. 
Valamikor a városvezetés itt akarta 
kialakítani a második víkendtelepet, 
egyelőre azonban egy parkot létesít a 
csaknem négy hektáron.

Szükség van zöldövezetekre

A marosvásárhelyi városháza a 
2014–2020-as Regionális Operatív 
Programon nyert uniós pénzalapot 
az elhanyagolt terület átalakítására 
és újrahasznosítására. Simion Crețu, 
a Központi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség vezetője a pályázat kap-
csán elmondta, különösen fontosnak 
tartották, hogy Marosvásárhelyen 
egy kihasználatlanul álló telken 
szabadidős és sporttevékenységek-

re alkalmas parkot hozzanak létre, 
hiszen számos ipari létesítmény mű-
ködik a városban, és szükség van 
zöldövezetekre. A pályázatot tavaly 
októberben nyerte meg a város, a 
szerződést múlt pénteken írták alá.

A 14,5 millió lej értékű pályázatnak 
csupán két százalékát kell biztosítani 
helyi alapból, a többi vissza nem térí-
tendő uniós támogatás. A tervek sze-
rint a jelenleg kihasználatlanul álló 
területen 2022 novemberéig egy parkot 
létesítenek, amelyben lesz egyebek 
mellett föld alatti épület füvesített tető-
vel, színpad, játszótér, felfüggesztetett 
gyalogos sétány és futópálya. A sza-
badidő eltöltésére alkalmas új helyre 
nagy szüksége van a városnak, hiszen 
a Somostető és a Liget mellett egyetlen 
„rendes” parkja sincs a százezres tele-
pülésnek. Az uniós előírás szerint min-
den városlakóra 26 négyzetméternyi 
zöldövezetnek kellene jutnia, az egész-
ségügyi világszervezet szerint viszont 
ennek 50 négyzetméternek kellene len-
nie. Marosvásárhelyen jelenleg az egy 
lakosra jutó zöldövezet nagysága alig 
haladja meg a 20 négyzetmétert. 

Elhanyagolt területből lesz park
• Négy hektárnyi, jelenleg üresen álló ingatlanon ké-
szül parkot kialakítani a marosvásárhelyi városvezetés.
A tervek szerint a mostani lápos, elhanyagolt területen
két év múlva már sétálni, szaladni, játszani is lehet.




