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Kapcsoltak. A ditrói ügyre lecsapott a bukaresti média

Újabb pert veszített Dan Tanasă, ezúttal jogerősen

Miután korábban egyszer már elérte, hogy jelentős összegre bírságolják, a Méltóságért 
Európában Polgári Egyesület (ADEC) hiába igyekezett, nem tudott ismét fogást találni 
Csíkszereda polgármesterén. A székely zászlók és Községháza feliratok elleni persoro-
zatáról ismert blogger, Dan Tanasă vezette szervezet 2018 májusában kérte a Hargita 
megyei törvényszéktől, hogy kötelezze Ráduly Róbert Kálmánt az országos bruttó mini-
málbér 20 százalékának megfelelő összeg, illetve ennek késedelmi kamatai kifi zetésére 
minden nap késlekedésért, mert szerinte a polgármester nem hajtott végre maradéktala-
nul egy 2017-ben született jogerős bírósági ítéletet. Az említett végzés szerint Csíkszere-
dában az összes olyan forgalmi táblán, amelyeken a magyar megnevezések szerepeltek 
elöl, a románok pedig utánuk, meg kellett változtatni a nyelvi sorrendet. Ezt az ítéletet 
végrehajtották, a kifogásolt táblákat újakra cserélték. Ám az ADEC ezzel nem elégedett 
meg: úgy gondolták, hogy a fi zetős parkolási övezetet jelző táblák jó alapot szolgáltatnak 
majd egy újabb pénzbírságra. Azokon a táblákon ugyanis továbbra is a magyar felirat volt 
elöl. A per kezdetén a polgármesteri hivatal a kifogásolt feliratokat leragasztatta, ezek 
most sem láthatók. A Hargita megyei törvényszék a bírságolásra vonatkozó keresetet 
indokolatlannak minősítve elutasította, az egyesület fellebbezett, és részsikert ért el, 
mert az ítélőtábla újratárgyalásra visszaküldte az ügycsomót Csíkszeredába. Nem történt 
változás, tavaly a Hargita megyei törvényszék újabb, az előbbihez hasonló döntést 
hozott, elutasítva az ADEC keresetét. Tanasă egyesülete ismét az ítélőtáblához fellebbe-
zett, és noha kétszer is elhalasztották az ítélethirdetést, kedden végül ott is elutasították, 
megalapozatlanak minősítve a folyamodványt. Az ítélet jogerős. (Kovács Attila)

A SZOCIOLÓGUS SZERINT KAMPÁNYTÉMÁVÁ VÁLHAT AZ ESET – AZ EMSZ KIÁLL A HELYI SZÉKELY KÖZÖSSÉG MELLETT

Ionaş: a ditrói ügy bárhol megeshetett volna
Vladimir Ionaş szociológus szerint  
Gyergyóditró lakosságának etnikai 
hovatartozásában keresendő annak 
oka, hogy ekkora visszhangot kapott 
a Hargita megyei településen kirob-
bant konfl iktus. Eközben Mezei János 
és Csomortányi István „A ditrói szé-
kelyek és az erdélyi magyarok pártján 
állunk!” címmel közölt állásfoglalást 
az Erdélyi Magyar Szövetség nevében.

 » PATAKY ISTVÁN

A ditrói pékség által alkalmazott Srí 
Lanka-i vendégmunkások ügyét fel-
használják majd a soron következő 

választási kampányban, méghozzá naci-
onalista éllel – véli Vladimir Ionaş szocio-
lógus. Az Avangarde közvélemény-kutató 
cég szakértőjét arról kérdeztük, hogy mi-
lyen következményei lehetnek társadalmi, 
politikai szinten az óriási nyilvánosságot 
kapott esetnek.

A visszhang és az etnikai
hovatartozás kapcsolata
„A ditrói történet azonnali visszhangja 
rendkívül nagy volt. Ennek oka elsősor-
ban a Hargita megyei település lakosságá-
nak etnikai hovatartozásában keresendő. 
Sajnos újra azt tapasztalhatjuk, hogy egy 
etnikai vonatkozású eset kampánytémává 
válik. Ez aggodalomra ad okot, akárcsak 
az úzvölgyi katonai temető körüli botrány 
felmelegítése” – fogalmazott a Krónikának 
a szociológus. Szerinte a ditrói eset bárhol 
megtörténhetett volna Romániában. Ezt 
igazolják azok a sajtó-összeállítások is, 
amelyek az utóbbi napokban jelentek meg 
a ditróihoz hasonló történésekről az ország 
különböző vidékein. Mégis csak a Hargi-
ta megyei faluban történtek kaptak nagy 
nyilvánosságot, nyilvánvalóan a település 
lakóinak nemzetisége miatt – tette hozzá. 
„A térség zártságát, elszigeteltségét, a mé-

dia szerepét taglaló vitákon túl – vélemé-
nyem szerint – két személy konkrétan fele-
lős azért, hogy a ditrói ügy ennyire elfajult, 
kiterebélyesedett. Ők a falu polgármestere 
és a helyi pap. Nekik éppenséggel az a kö-
telességük, hogy próbálják meg nevelni, a 
helyes útra terelni a közösséget. Az ő rea-
gálásaik a kialakult helyzetre siralmasak 
voltak” – fogalmazott Vladimir Ionaş. 

A ditrói ügy apropóján a szociológus 
néhány nappal ezelőtt Facebook-oldalán 
posztolt egy négy évvel ezelőtti, svájci eset-
ről szóló hírt. 2016-ban egy Zürich melletti 
falu népszavazáson döntött, hogy nem haj-

landó befogadni a Svájc által a falura előírt 
tíz menekültet. Oberwil-Lieli polgármeste-
re közölte: a település inkább kifi zeti a két-
százezer eurós bírságot az államnak.

Az EMSZ az RMDSZ-t
és a románokat bírálja
Eközben az Erdélyi Magyar Szövetség 
(EMSZ) vezetői szerint a Ditróban kialakult 
helyzet a lakosság és a vállalkozó közötti 
belső feszültség következménye, nem pe-
dig az ügyben zajló magyarellenes kam-
pányban „szajkózott” idegenellenességé 
és intoleranciáé. Mezei János, a Magyar 
Polgári Párt (MPP) elnöke és Csomortányi 
István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
elnöke tegnap közös közleményben foglalt 
állást a Srí Lanka-i vendégmunkások gyer-
gyóditrói foglalkoztatása miatt kirobbant 
konfl iktus, valamint az azt övező országos 
megnyilvánulások ügyében. „A ditrói szé-
kelyek és az erdélyi magyarok pártján ál-
lunk!” címmel ellátott állásfoglalás szerint 
a román sajtótermékekből napok óta egyéb 
sem folyik, mint a Srí Lanka-iak körüli „hír-

verés” ürügyével a magyarság lejáratására, 
intoleráns közösségként való bemutatásá-
ra gyártott csúsztatásokkal és hamis állítá-
sokkal felerősített uszítás és gyűlöletkeltés. 
A fúzióra készülő két politikai alakulat ve-
zetőjének meggyőződése, hogy a Ditróban 
kialakult helyzet a lakosság és a vállalkozó 
közötti belső feszültség következménye.

Mezei és Csomortányi különösen érthe-
tetlennek és károsnak tartja az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács által hiva-
talból kezdeményezett eljárását, amivel 
szerintük a CNCD tovább rontja a magyar 
közösség megítélését. A két politikus ami-
att is bírálja Asztalos Csabát, a CNCD elnö-
két, hogy a magyar kormányt is sikerült az 
ügybe „belerángatnia” azzal, hogy a román 
sajtóban többször is kijelentette: a gyergyó-
ditrói lakosság vélt idegenellenességének 
oka a magyar kormány illegális migráció-
val kapcsolatos kommunikációja. „Olyan 
körülmények között, amikor a brüsszeli 
fórumokon folyamatosan támadják Ma-
gyarországot, amiért vezetői a keresztény 
Európa jól felfogott érdekeit védik, meg-
ítélésünk szerint ez nem egyéb, mint nem-
zetárulás. (...) Következésképpen elvárjuk, 
hogy az Országos Diszkriminációellenes 
Tanács elnöke a lehető legrövidebb időn 
belül távozzon tisztségéből!” – követeli a 
két pártelnök. Az MPP és az EMNP vezetői 
ugyanakkor élesen bírálják Hegedüs Csil-
lát, az RMDSZ szóvivőjét, valamint Winkler 
Gyula és Vincze Loránt európai parlamen-
ti képviselőt, elfogadhatatlannak tartva, 
hogy a román sajtóban szajkózott uszítás-
tól és idegenellenességtől fontosnak tartot-
ták elhatárolódni, miközben a székelység 
ellen zajló lejárató kampány kapcsán a kö-
zösség védelme lett volna a feladatuk. „Ért-
hetetlennek tartjuk Kelemen Hunor azon 
nyilatkozatát is, melyekben a gyergyóditrói 
közösség egy részét felelősként jelöli meg a 
történtek miatt. Véleményünk szerint egy 
magyar politikus feladata, hogy minden 
körülmények között saját közösségét véd-
je” – kifogásolják az EMSZ vezetői.

 » „A térség zártságát, elszige-
teltségét, a média szerepét taglaló 
vitákon túl két személy konkrétan 
felelős azért, hogy a ditrói ügy 
ennyire elfajult, kiterebélyesedett. 
Ők a falu polgármestere és a helyi 
pap” – nyilatkozta Vladimir Ionaş.

 » BÍRÓ BLANKA

Jogerősen elutasította a brassói táblabí-
róság Mircea Diacon Kovászna megyei 

főfogyasztóvédő keresetét: nem történt 
diszkrimináció azzal, hogy a hivatalt a Ku-
Klux-Klanhoz hasonlították. Az ügy 2017-re 
nyúlik vissza, amikor Tamás Sándor, a Ko-
vászna Megyei Tanács elnöke a székelyud-
varhelyi miccses botrány kapcsán felhívta 
a fi gyelmet a főfogyasztóvédő sorozatos 
túlkapásaira. „A fogyasztóvédelem úgy mű-
ködik, mint száz évvel ezelőtt Amerikában 
a Ku-Klux-Klan: állami segédlettel alkal-
mazza a kettős mércét, és meg akarnak bé-
lyegezni egy népcsoportot” – mondta akkor 
Tamás Sándor. Mircea Diacon emiatt be-
perelte a tanácselnököt, a nyilatkozatot le-
közlő Háromszék napilapot, és az Országos 
Diszkriminációellenes Tanácsnál is panaszt 
tett. Amikor a tanács nem a javára döntött, 
a testületet is beperelte. A brassói táblabíró-
ság elutasította a keresetét, és mivel Mircea 
Diacon nem nyújtott be fellebbezést a meg-
adott határidőig, a döntés jogerőssé vált.

„Időnként kisüt a nap Székelyföldön” 
– kommentálta lapunknak a bíróság dön-
tését Tamás Sándor. Hozzátette, ez is meg-
erősíti az igazát, és megismételte korábbi 

nyilatkozatát, miszerint Mircea Diacon és 
az állami hatóságok egy része úgy műkö-
dik, mint egykor Amerikában a Ku-Klux-
Klan: kettős mércét alkalmaznak, amikor 
románokról és magyarokról van szó. Fel-
idézte, hogy Diacon háborús bűnök és 
népirtás nyilvános támogatása, illetve le-
gionárius és demagóg eszmék nyilvános 
hirdetése miatt az ügyészségen is bűnvádi 
feljelentést tett ellene, azonban az ügyet 
vádemelés nélkül lezárták, bár előtte több-
ször beidézték. Tamás Sándor ugyanakkor 
rámutatott, a legnagyobb probléma az, 
hogy a román állam továbbra is fontos 
tisztségekben tart olyan személyeket, mint 
Mircea Diacon, akinek múltja és magavi-
selete is megkérdőjelezhető. „A Kovászna 
megyei fogyasztóvédelmi hivatal vezetőjét 
a Szociáldemokrata Párt javasolta a tiszt-
ségbe, úgy viselkedik, mintha övé lenne 
ez az ország, nem pedig az alkotmány, a 
törvények szabályoznák. Tiszteletteljes ké-
résünk minden kormány felé, hogy szaba-
dítson meg bennünket az ilyen múlttal és 
magaviselettel rendelkező tisztségviselők-
től” – mondta a háromszéki politikus. 
Diacon viselt dolgai ismertek: kocsmai 
verekedésbe keveredett, ittasan vezetett, 
korábban a magatartása miatt a rendőr-

ségnél, majd a polgárőrségnél is felbon-
tották a munkaszerződését. Magyarellenes 
megnyilvánulásairól is ismert: belekötött 

a székely ízek feliratba, eltávolíttatta a 
taxikról a SIC matricát, egyházi táborokat 
bírságolt a román feliratok hiánya miatt.

Ku-Klux-Klan-ügy: elutasították a főfogyasztóvédő keresetét
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