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„Bárhol megeshetett volna”
Ditrói ügy: Vladimir Ionaş szociológus szerint kampánytémává válhat az eset

P A T A K Y  I S T V Á N

A Ditrói Pékség által alkalma-
zott Srí Lanka-i vendégmun-
kások ügyét felhasználják 

majd a soron következő választási 
kampányban, méghozzá nacio-
nalista éllel – véli Vladimir Ionaş 
szociológus. Az Avangarde közvé-
lemény-kutató cég szakértőjét arról 
kérdeztük, hogy milyen következ-
ményei lehetnek társadalmi, politi-
kai szinten az óriási nyilvánosságot 
kapott esetnek.

A visszhang és az etnikai 
hovatartozás kapcsolata

„A ditrói történet azonnali vissz-
hangja rendkívül nagy volt. Ennek 
oka elsősorban a Hargita megyei 
település lakosságának etnikai 

hovatartozásában keresen-
dő. Sajnos, újra azt tapasz-
talhatjuk, hogy egy etnikai 
vonatkozású eset kampány-
témává válik. Ez aggoda-
lomra ad okot, akárcsak 
az úzvölgyi katonai temető 

körüli botrány felmelegíté-
se” – fogalmazott a Krónikának a 
szociológus. Szerinte a ditrói eset 
bárhol megtörténhetett volna Ro-
mániában. Ezt igazolják azok a 
sajtóösszeállítások is, amelyek az 

utóbbi napokban jelentek meg a 
ditróihoz hasonló történésekről, az 
ország különböző vidékein. Mégis, 
csak a Hargita megyei faluban tör-
téntek kaptak nagy nyilvánosságot, 

nyilvánvalóan a település lakóinak 
nemzetisége miatt – tette hozzá. „A 
térség zártságát, elszigeteltségét, a 
média szerepét taglaló vitákon túl, 
véleményem szerint két személy 
konkrétan felelős azért, hogy a 
ditrói ügy ennyire elfajult, kiterebé-

lyesedett. Ők a falu polgármestere 
és a helyi pap. Nekik éppenséggel 
az a kötelességük, hogy próbálják 
meg nevelni, a helyes útra terel-
ni a közösséget Az ő reagálásaik a 
kialakult helyzetre siralmasak vol-
tak” – fogalmazott Vladimir Ionaş. 
A ditrói ügy apropóján a szocioló-
gus néhány nappal ezelőtt Face-
book-oldalán posztolt egy négy év-
vel ezelőtti, svájci esetről szóló hírt. 

2016-ban egy Zürich melletti falu 
népszavazáson döntött, hogy nem 
hajlandó befogadni a Svájc által a 
falura előírt tíz menekültet. Ober-
wil-Lieli polgármestere közölte: a 
település inkább kifi zeti a kétszáz-
ezer eurós bírságot az államnak.

Az EMSZ az RMDSZ-t 
és a románokat bírálja

Eközben az Erdélyi Magyar Szö-
vetség vezetői szerint a Ditróban 
kialakult helyzet a lakosság és a 
vállalkozó közötti belső feszült-
ség következménye, nem pedig az 
ügyben zajló magyarellenes kam-
pányban „szajkózott” idegenel-
lenességé 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 vendég-
munkások gyergyóditrói foglalkoz-
tatása miatt kirobbant konfl iktus, 

valamint az azt övező országos 
megnyilvánulások ügyében. Az 
állásfoglalás szerint a román sajtó-
termékekből napok óta egyéb sem 
folyik, mint a Srí Lanka-iak körüli 
„hírverés” ürügyével a magyarság 
lejáratására, intoleráns közösség-
ként való bemutatására gyártott 
csúsztatásokkal és hamis állítások-
kal felerősített uszítás és gyűlölet-
keltés. Mezei és Csomortányi külö-
nösen érthetetlennek és károsnak 
tartja az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács által hivatalból 
kezdeményezett eljárását, amivel 
szerintük a CNCD tovább rontja a 
magyar közösség megítélését. A 
két politikus amiatt is bírálja Asz-
talos Csabát, a CNCD elnökét, hogy 
a magyar kormányt is sikerült az 
ügybe „belerángatnia” azzal, hogy 
a román sajtóban többször is kije-
lentette: a gyergyóditrói lakosság 
vélt idegenellenességének oka a 
magyar kormány illegális migráci-
óval kapcsolatos kommunikációja. 
„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 Csillát, az
RMDSZ szóvivőjét, valamint Wink-
ler Gyula és Vincze Loránt európai
parlamenti képviselőt, elfogad-
hatatlannak tartva, hogy a román
sajtóban szajkózott uszítástól és
idegenellenességtől tartották fon-
tosnak elhatárolódni, miközben a
székelység ellen zajló lejárató kam-
pány kapcsán a közösség védelme
lett volna a feladatuk.

Lesz béke a Földön? A ditrói ügyben mindenki másra mutogat ▴   F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó
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Ismét Csíkszeredában vendégszerepel a Kolozsvári Magyar Opera

ISZLAI KATALIN

I smét Csíkszeredában vendég-
szerepel a nyáron a Kolozsvá-
ri Magyar Opera társulata. A 

Székelyföldi Operahét első, tavalyi 
kiadásakor a szervezők arról beszél-
tek, hogy reményeik szerint a hiány-

pótló kulturális esemény egy 
hosszú távú együttműkö-
dés első állomása lesz. Úgy 
tűnik, ezt az elképzelést 
sikerült megvalósítani: jú-

nius 2-7. között megszerve-
zik a rendezvénysorozat második 
kiadását a Szakszervezetek Művelő-
dési Házában. A részletekről szerdán 
sajtótájékoztatón számolt be Szép 
Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera 

igazgatója és Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere.

Négy mű, hét előadás

Mint Ráduly felidézte, nagy népszerű-
ségnek örvendett tavaly az operahét, 
végig teltházas előadásokat tartottak, 
ezért is döntöttek úgy, hogy a korábbi 
elképzeléseknek megfelelően foly-
tatják a hosszú távú együttműködés 
kiépítését a Kolozsvári Magyar Ope-
rával. Az egyeztetések után kikristá-
lyosodott a rendezvény programja, 
amelyet a tavalyi műsorrend szerint 
állítottak össze, és az árak is változat-
lanok maradtak. Ez azt jelenti, hogy 
idén is egy magyar operát, egy ma-
gyar operettet, egy külföldi zeneszer-
ző által írt operát és egy gyerekeknek 
szánt daljátékot adnak elő. Utóbbira 

30 lejbe kerül a belépő, az első három 
esetében 50 lejbe felnőttek számára, a 
kedvezményes jegy pedig 40 lej. Szép 
Gyula a szerdai sajtótájékoztatón el-
mondta, megtisztelő számukra, hogy 
idén is visszahívták őket Csíkszeredá-
ba. Azt is elárulta, hogy ez a meghí-
vás egyedinek számít Székelyföldön, 
más városokban vagy a feltételek nem 
adottak, vagy nincs nyitottság anyagi 
áldozatokra egy hasonló kezdemé-
nyezésre. A jegyekből befolyó bevétel 
ugyanis nem fedezi a kiadásokat, a 
különbséget pedig az önkormány-
zat a saját költségvetéséből téríti 
meg. A társulattól egyébként 170-en 
utaznak Csíkszeredába az esemény 
kapcsán, és ismét láthatja a közön-
ség Miklósa Erika Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas operaénekesnőt.

Az operahéten négy előadással 

várják az érdeklődőket. Az egyik Er-
kel Ferenc Hunyadi László című há-
romfelvonásos operája, amelyet jú-
nius 2-án és 4-én 19 órától adnak elő. 
Június 5-én és 6-án 19 órától Lehár Fe-
renc egyik legnépszerűbb operettje, 
a Cigányszerelem lesz látható, június 
7-én 19 órától pedig Giuseppe Verdi
Rigoletto című háromfelvonásos ope-
ráját tekintheti meg a közönség. Mivel 

a szervezők a fi atalabb generációra is 
gondoltak, negyedik előadásként Ka-
csóh Pongrác János vitéz című daljá-
tékát viszik színpadra június 3-án 13 
és 18 órától. Jegyek vásárolhatók a 
Csíki Mozi jegypénztárában munka-
napokon 9 és 18 óra között, szomba-
ton 10 és 15 óra között, csütörtöktől 
pedig már online is az eventbook.ro 
jegyértékesítő portálon. 

Sajtótájékoztatón ismertették a 
Székelyföldi Operahét programját
▸ F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

• A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is meg-
szervezik a Székelyföldi Operahetet Csíkszeredában.
A júniusi rendezvénysorozaton a tavalyhoz hasonlóan
négy alkotást láthat majd a közönség.

• Vladimir Ionaş szociológus szerint a Gyergyóditró
lakosságának etnikai hovatartozásában keresendő
annak oka, hogy ekkora visszhangot kapott a Hargita
megyei településen kirobbant konfliktus.




