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Felére csökkent a pékség forgalma
A gyergyóditrói botrány óta nemigen vásárolják a sütőipari egység termékeit
• A Ditrói Pékség ter-
mékeinek forgalma a
felére csökkent a gyer-
gyószéki településeken
amióta a Srí Lanka-i
pékek alkalmazása a
széles nyilvánosság elé
került. Új munkavál-
laló sem jelentkezett
a cégnél. A tiltakozók
petícióját kedden fog-
ják bemutatni.

GERGELY IMRE

P etíciót fogalmaznak meg a 
Ditrói Pékség vezetői felé, 
abban részletezik majd sérel-

meiket és elvárásaikat a falubeliek 
– ezzel a döntéssel zárult a februá r
1-jén lezajlott lakossági fórum. 

„A petíció a múlt héten elké-
szült, a falu alá is írta, de még ma 
nem szeretnék erről többet mon-
dani” – zárta rövidre megkeresé-

sünkre Biró Károly segéd-
lelkész hétfőn. Annyit még 
közölt, hogy személyesen 
vitték a panaszlevél szöve-
gét az emberekhez, és így 
történtek meg az aláírások. 

Az ázsiai vendégmunká-
sok alkalmazása miatt felhá-

borodott ditróiak szószólójaként 
ismerté vált segédlelkész (káplán) 
hozzátette, kedden délután minden 
más kérdésre is válaszol és a pe-
tíció szövege is nyilvános lesz, de 
addig azonban nem kíván többet 

nyilatkozni az üggyel kapcsolatban. 
Puskás Elemér polgármesterrel is 
kedden fogják ismertetni a Ditrói 
Pékség vezetőinek címzett levelet. 
Amint elmondta, a községben lé-

nyegesen javult a hangulat, meg-
nyugodni látszanak a kedélyek a 
február elsejei falugyűlés óta, – per-
sze a feszültségek nem szűnnek meg 
teljesen 1-2 hét alatt – tette hozzá. 

Kevesebb kenyeret tudnak eladni

A polgármester közölte, az önkor-
mányzati munkát is visszavetették a 
történtek, a helyi költségvetés előké-

szítésével is lemaradásban vannak, 
most azon dolgoznak, hogy pótolják 
a kiesett munkát.

A falugyűlés óta érdemi fejle-
mény nem történt a pékségnél – 
mondta megkeresésünkre Köllő Csa-
ba, a vállalat vezetője. Ami lényeges 
változás, az, hogy a gyergyószéki 
helységekben, Gyergyószentmikló-
son, Remetén, Szárhegyen és Ditró-
ban is alaposan lecsökkent a Ditrói 
Pékség termékeinek forgalma. Az 
addigi kereslet felére érkeznek meg-
rendelések a boltokból, így akár az 
is előfordulhat, hogy munkásokat 
kell elbocsátania a mintegy száz 
személyt alkalmazó vállalkozás-
nak. A lakossági fórumra írt levelé-
ben a pékség vezetői kijelentették, 
hogy amennyiben az állásokra 
helyi emberek jelentkeznek, le-
mondanak a külföldi munkaerő 
alkalmazásáról. Ebben az ügyben 
sincs változás. „Nemhogy pék, de 
még egy segédmunkási állásra sem 
jelentkezett senki. Új ember nem 
nyitotta meg a kaput” – húzta alá a 
Ditrói Pékség tulajdonosa.

Ditróban január közepén állt 
munkába két Srí Lanka-i pékmes-
ter, akiket a pékséget működtető 
helyi vállalkozó munkaközvetítő 
cég segítségével szerződtetett, mi-
után megelégelte, hogy nem talál 
helyben megfelelő munkaerőt. A 
sötét bőrű pékeket bevándorlóknak 
tekintette a község lakosságának 
egy része, és rendkívül ellenségesen 
viszonyult hozzájuk.

Visszaesett a forgalom. Az addigi kereslet 
felére érkeznek megrendelések
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T avaly ősszel már a munkálatokat 
is szerették volna elkezdeni, de 

egyelőre még a kiviteli tervek sem 
készültek el a városközponti Octavi-
an Goga sétány felújításához. A 2019 
tavaszán lefolytatott közbeszerzési 
eljárás során egy jászvásári tervező 
cég kapott megbízást a tervek el-
készítésére, amely akkor még egy 
három hónapos feladatnak tűnt, és 
arra számítottak, hogy augusztusra 
ezeket el is fogadja az önkormány-
zat. Nem így történt, a dokumentá-
cióhoz a hivatal szakemberei több 
kiegészítést kértek, de ezek elké-

szültekor sem volt minden rendben, 
ezért másodszorra sem tudták elfo-
gadni – tudtuk meg Szőke Domo-
kostól. Az alpolgármester elmond-
ta, januárban idehívták a tervezőt, 
de a cég egy levelet küldött, hogy 
részükről a tervek készen vannak, 
küldik a számlát és várják a pénzt. 
Ennek nyomán most újabb válasz-
levélben kérik a tervezőt, hogy jöj-
jön a helyszínre, és egyeztessenek 
a szükséges kiegészítésekről, mert 
szeretnék elkerülni a szerződés fel-
bontását – ismertette.

Romló állapotok

A halogatás akár egy évvel is késlel-
tetheti a munkálatok elkezdését. Ha 

a terveket rövid időn belül véglege-
sítik, kiírják a kivitelezéshez szük-
séges közbeszerzési eljárást, és meg-
felelő ajánlatok esetén szerződést 
írnak alá, a felújítást el lehet kezdeni. 
Addig is marad jelenlegi állapotában 
a sétánynak nevezett szűk, tömbhá-
zakkal telezsúfolt lakóövezet, ahol a 
több mint 30 éves, korábban évente 

foltozott burkolat jelentős részét ta-
valy tavasszal felmarták. Így csapa-
dékos időben víz és sár, száraz időjá-
rás esetén por nehezíti a közlekedést. 
A lakóövezetben új esővíz-elvezető 
hálózat építésével kell kezdeni a be-
avatkozást, részleges felújításra vár 
a szennyvíz- és ivóvízhálózat is. A 
sétány zárt jellege nem szűnik meg, 

a jelenlegi két autós be- és kijárat-
ból csak egy marad, a Kossuth Lajos 
utca felé csak gyalogosok közleked-
hetnek, autóval ezt csak szükség-
helyzetekben lehet majd használni. 
Autóval a ki- és bejárás a Decemberi 
Forradalom utcából lesz, ott pedig 
sorompót telepítenek, mert 
a parkolókat csak a lakók 
használhatják. Ezzel nem-
csak a parkolási lehetőség 
szűnik meg a városközpont-
ba érkezők számára, hanem 
a Kossuth Lajos és Decemberi For-
radalom utcák közötti átjárás is. A 
parkolók mellett belső udvarokat is 
kialakítanak, amelyeket csak a tár-
sasházakon át lehet megközelíteni, 
és készül egy játszótér is.

Késik a zsúfolt lakótelep felújítása

Elhasználódtak az utak, a járdák, 
parkolókat is kell létrehozni a városközponti 
lakóövezetben
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• Több mint fél éve késik a csíkszeredai Octavian Goga sé-
tány felújításához szükséges műszaki tervek véglegesíté-
se. Noha a polgármesteri hivatal ezt nem szeretné, legrosz-
szabb esetben a szerződés felbontására is sor kerülhet.




