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Ditró: ok és okozat keresése
Vendégmunkások: megvan az eredménye a hivatalból indított kivizsgálásnak

• A nép ügyvédje
(ombudsman) szerint
a gyergyóditrói pék-
ségben alkalmazott
Srí Lanka-i vendég-
munkások érkezése a
pékség tulajdonosai
és egyes volt alkal-
mazottai között rég-
óta meglévő gazdasá-
gi jellegű konfliktust
élesztett fel, és ez a
kiéleződött konflik-
tus vezetett egyes
személyek szélső-
séges és intoleráns
megnyilvánulásaihoz.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

R enate Weber ombudsman 
pénteken tette közzé az in-
tézmény honlapján annak 

a helyszíni vizsgálatnak a kö-
vetkeztetéseit, amelyet hi-
vatalból indított és végzett 
Ditróban az ázsiai vendég-
munkások ügye kapcsán. 
„Gyergyóditróban egy ré-
gebbi keletű, gazdasági 

természetű helyi konfliktus 
áll fenn a pékség és annak néhány 

volt alkalmazottja között. A két Srí 
Lanka-i állampolgár megjelenése 
kiélezte ezt a konfliktust, és több 
polgár eltúlzott, intoleráns meg-
nyilvánulásaihoz vezetett. Jelentős 
szerepe volt ebben az információk 
hiányának is, de annak is, hogy 
a helyi lakosok megalapozatlan 
félelmet tápláltak a céghez felvett 
idegen állampolgárok státusával 
kapcsolatban. Nem utolsósorban 

említést kell tennünk a helyi római 
katolikus segédlelkész helytelen 
magatartásáról is, aki szintén hoz-
zájárult a konfliktus elmélyítésé-
hez” – olvasható az ombudsman 
közleményében.

A Facebookon harapózott el

A nép ügyvédje, Renate Weber 
szerint a konfl iktus a közösségi 

médiában harapózott el és vált ve-
hemenssé. A nép ügyvédjének kép-
viselői beszéltek a helyi közösség 
tagjaival, a pékség vezetőségével 
és a két Srí Lanka-i munkással, és 
úgy értékelték, hogy a hangulat az-
óta megenyhült, és a közösség meg-
bánta, hogy kellemetlen helyzet 
alakult ki. A két munkás biztonság-
ban érzi magát, és továbbra is bejár 
dolgozni – teszi hozzá az elemzés. 

Az is megállapítást nyert, hogy a 
település polgármestere megfele-
lően kezelte a helyzetet, és minden 
igyekezetével megpróbálta megfé-
kezni a konfl iktus fokozódását. Mi 
több, a jövőbeni hasonló helyzetek 
elkerülése érdekében az elöljáró a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
szakértőinek segítségét kérte egy 
tájékoztató kampány kidolgozásá-
hoz. „A téma továbbra is a nép ügy-
védje fi gyelmének előterében ma-
rad, a Romániában lévő külföldiek 
jogainak kérdéskörével együtt” 
–sz ögezi le a dokumentum. Az om-
budsman egy jelentésen dolgozik,
amelynek fő témája a gyűlöletbe-
széd lesz, különös tekintettel arra
a körülményre, hogy jelenleg nincs
megfelelő szabályozás az online
médiában terjedő gyűlöletkeltés
megakadályozására.

Mint ismert, a gyergyószéki 
Ditróban január közepén állt mun-
kába két Srí Lanka-i pékmester, 
akiket a pékséget működtető helyi 
vállalkozó munkaközvetítő cég 
segítségével szerződtetett, miután 
megelégelte, hogy nem talál hely-
ben megfelelő munkaerőt. A sö-
tét bőrű pékeket bevándorlóknak 
tekintette a község lakosságának 
egy része, és ellenségesen viszo-
nyult hozzájuk. 

Az ombudsman helyesen állapította meg, hogy 
a Facebookon keresztül, az internetes térben 
csúcsosodtak ki az indulatok. A „Migráns mentes 
Ditrót akarunk” csoport azóta megszűnt
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A Kovászna Megyei Munkaügyi 
Felügyelőség tájékoztatása 

szerint tavaly egyetlen esetben ér-
tek tetten nem hivatalosan, azaz 
engedély és munkaszerződés nél-
kül dolgozó külföldieket – négy 
moldovai állampolgár vállalt fe-
ketemunkát. A Moldovai Köztársa-
ság és Románia közötti egyezmény 
alapján a szomszédos ország pol-
gárai a határ mentén 30 kilométe-
res körzetben dolgozhatnak, de ha 
azt túllépik, már munkavállalási 
engedélyre van szükségük. Egy oj-
tozi munkavállaló négy moldovai 
személyt foglalkoztatott engedély 
nélkül. A 23 törvényesen dolgozó 
nem uniós polgár közül 14-nek van 
külföldi munkavállalói engedélye, 
9 esetben erre nem volt szükség, 

mert a törvény úgy rendelkezik, 
hogy a családegyesítés során az 
országba érkezőknek, továbbá az 
itt tanulóknak nem kell kiváltani-
uk azt. Liliana Balmuş főfelügye-
lő-helyettes elmondta, a külföldiek 
között van két labdarúgó, egyik 
Kamerunból, a másik Nigériából, 
őket a Sepsi OSK focicsapat iga-
zolta le. Három török állampolgár 
egy sepsiszentgyörgyi nadrággyár 
menedzsmentjében dolgozik. Négy 
nepáli péket alkalmazott egy kéz-
diszentléleki pékség, három kínai 
személy elárusítóként dolgozik 
Kézdivásárhelyen, két Srí Lanka-i 
munkavállalót az egyik Kovászna 
városi szállodában foglalkoztat-
nak. A főfelügyelő-helyettes hoz-
zátette, tavaly 25 alkalommal elle-
nőrizték azokat a vállalkozásokat, 
melyek az EU-n kívüli országokból 
alkalmaztak munkaerőt, és nem ta-
láltak semmilyen rendellenességet. 

Vendégmunkások Háromszéken
• Kovászna megyében jelenleg 23 nem európai uniós
állampolgár dolgozik hivatalosan, labdarúgók és pékek
is vannak közöttük.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A polgármesteri hivatalnál és az 
Urbana Rt-nél is panaszt emel-

tek korábban a Bethlen-negyedi la-
kók, akik nemtetszésüket fejezték 
ki, amiért nem megfelelően működik 
a távhőszolgáltató Haáz Rezső utcai 
kazánja. Elsősorban a füst és más 
égési termékek kibocsájtása miatt 
emeltek kifogást. Ez alapján kérte a 
szolgáltató, hogy a hatóságok végez-
zék el a szükséges méréseket, ami 
január 20-án megtörtént.

A Hargita Megyei Környezetőrség 
válaszlevelét egy lakó osztotta meg 
a közösségi oldalán. Ebből kiderült, 
hogy 50 ezer lejre büntették a vállala-
tot, mivel valóban a megengedettnél 
több égésterméket bocsátott ki az em-
lített kazán. A bírság mellett ugyan-
akkor kezdeményezték a szolgáltató 

környezetvédelmi engedélyének fel-
függesztését, összesen hatvan napot 
adva a rendellenességek kiküszöbölé-
sére. A polgármesteri hivatal munka-
társaitól megtudtuk, hogy olyan prob-
lémákról van szó, amelyeket ez idő 
alatt ki lehet javítani. A közeljövőben 
fokozottan odafi gyel a problémára az 
intézmény, illetve a helyi rendőrség is a 
kazán működésére, vagyis folyamatos 
ellenőrzéseket terveznek. Vizsgálato-

kat ugyanakkor a magánházaknál is 
végzett az elmúlt időszakban az 
egység, illetve a hivatal mun-
katársai, és azt tapasztalták, 
hogy több háztartásnál is 
fával tüzelnek. Noha rendel-
lenességek nem voltak, arra 
kérnek mindenkit, hogy ne 
fűtsenek műanyag-, gumi, 
valamint más szintetikus ipari 
hulladékkal, hiszen ez törvényellenes.

Légszennyezésért bírságolták meg az Urbana-t
• Ötvenezer lejes büntetést rótt ki a Hargita Megyei Környezetőrség a székelyudvar-
helyi Urbana Rt. vállalatra, miután a január végi vizsgálatok kimutatták, hogy a meg-
engedettnél több káros anyagot bocsájt ki a Bethlen-negyedben üzemelő kazánjuk.

A vizsgálatok szerint valóban szennyezett a kazán      ▴  FOTÓ: ERDÉLY BÁLINT ELŐD




