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Felszólítás  bocsánatkérésre
Gyergyóditrói petíció: több mint kétezren írták alá

GERGELY IMRE

Ú jabb Srí Lanka-i vendég-
munkás jelentkezett a Ditrói 
Pékségnél: a harmadik 

ázsiai pék hétfő este érkezett Buka-
restből a gyergyószéki községben 
működő céghez. Köllő Katalin, a vál-
lalkozás egyik tulajdonosa tegnap a 
Mediafax hírügynökségnek elmond-

ta, az új külföldi alkalmazott két tár-
sával együtt fog lakni Gyergyószent-
miklóson. Szerinte az új alkalmazott 
két hetet Srí Lanka-i kollégái mellett 
dolgozik majd, ám utána átkerül a 
péksütemények részlegére, mert ez 
irányú szakmai tapasztalattal ren-
delkezik. A cégtulajdonos hozzátet-
te, az új pék – akinek van egy Srí 
Lanka-i barátnője – azért jött Romá-
niába dolgozni, hogy pénzt gyűjtsön 
házvásárlásra.

A vállalkozás társtulajdonosa 
egyébként egy héttel ezelőtt még úgy 
nyilatkozott: ha fél éven belül sikerül 
helyi szakembereket találni, lemon-
danak a további vendégmunkások 
alkalmazásáról. „Úgy döntöttünk, 
nem fogunk hozni újabb külföldi 
alkalmazottakat – még egy vendég-
munkás Srí Lankáról, négy pedig 
Nepálból érkezne –, ha a következő 
hat hónapban hat szakképzett pék 

jelentkezik nálunk a faluból. Mi meg-
adjuk ezt az esélyt a helyi lakosok-
nak” – közölte a Digi 24 hírtelevízió-
nak adott interjúban Köllő Katalin. A 
cég illetékese akkor még azt mondta, 
az újabb Srí Lanka-i péknek két hó-
napon, a nepáliaknak három-négy 
hónapon belül kellene megérkezniük 
a székelyföldi pékséghez.

Mint ismeretes, Ditróban január 
közepén állt munkába két Srí Lan-
ka-i pékmester, akiket a pékséget 

működtető helyi vállalkozó munka-
közvetítő cég segítségével szerződte-
tett, miután megelégelte, hogy nem 
talál helyben megfelelő munkaerőt. 
A sötét bőrű pékeket bevándorlók-
nak tekintette a község lakosságának 
egy része, és ellenségesen viszonyult 
hozzájuk. Ugyanakkor a vendég-
munkások érkezése a Ditrói Pékség 
tulajdonosai és egyes volt alkalma-
zottai között régóta meglévő gazda-
sági jellegű konfl iktust élesztett fel, 
és ez a kiéleződött nézeteltérés veze-
tett egyes személyek szélsőséges és 
intoleráns megnyilvánulásaihoz.

Kártérítést követelnek 
a ditróiak

A ditróiak február elsején lakossá-
gi fórumon próbálták tisztázni az 
ügyet. A falugyűlésen arról döntöt-
tek, petíciót írnak a pékség vezető-
inek – a dokumentum szövegét teg-
nap hozták nyilvánosságra. Több 
mint 2000 gyergyóditrói lakos írta 
alá a nyílt levelet, amelyet végül 

a helyi tanácsnak és Puskás Ele-
mér polgármesternek címeznek, de 
amelyben a Ditrói Pékség vezetői fe-
lé fogalmazzák meg panaszaikat és 
elvárásaikat. A levél első részében 
megfogalmazott „helyzetismerte-
tésből” kiderül, az aláíróknak nem 
a vendégmunkásként foglalkozta-
tott Srí Lanka-i pékek ott-tartózko-
dásával van problémájuk. Amint 
írják: a gyergyóditrói lakosság kö-
rében a péküzem vezetőinek maga-
tartása miatt alakult ki félelem és 
feszültség. A kezdeményezők pon-
tokba sorolták a panaszokat, illet-
ve azokat és szabálytalanságokat, 
amelyeket szerintük a vállalat kö-
vetett el a gyergyóditrói és környe-
ző falvakból jövő dolgozók kárára 

a munkatörvénykönyv előírásainak 
áthágásával. Megemlítik a rendes 
pihenőszabadság kiadásának el-
mulasztását, a túlórákra kötelezést 
és azok kifi zetésének megtagadá-
sát, az embertelen bánásmódot, 
verbális, érzelmi bántalmazást. A 
helyzetkép zárásaként úgy fogal-
maznak: a közösséget izgatják az-
által, hogy kizsákmányoló magatar-
tást tanúsítanak a helyi lakosokkal 
szemben, és harmadik országbeli 
munkavállalókat foglalkoztatnak.

A petíció megfogalmazói és alá-
írói kilenc pontban fogalmazzák 
meg követeléseiket. Ezek szerint a 
cég vezetője vegye fi gyelembe és 
tartsa tiszteletben Gyergyóditró 
lakossága nyugalmának, önbecsü-
letének, közérdekeinek vallási, tra-
dicionális szokásait. Nyilvánosan 
kérjenek bocsánatot Gyergyóditró 
lakosságától a község jó hírnevé-
nek megsértése miatt, „a helyben 
megoldható probléma helyett a me-
diatizált tömegtájékoztatási eszközt 
választva”. Kérjenek bocsánatot a 

gyergyóditrói segédlelkésztől, aki 
csak a hívei kérését fi gyelembe vé-
ve, a békés megoldás reményében 
vállalta fel közvetítői szerepét, és „a 
mediatizált hír, valamint annak el-
ferdített tartamának hallatára meg-
bélyegződött”. Kérjenek bocsánatot 
a megsértett volt munkavállalóiktól 
„a törvénysértő magatartás” mi-
att. A cégtől ugyanakkor követelik, 
hogy tartsa be jelenlegi alkalmazot-
taival szemben munkáltatói kötele-
zettségeit, és visszamenőlegesen öt 
évre kártalanítsa a sérelmet szenve-
dő, arra jogosult munkavállalókat.

A petíció két pontja érinti az ázsi-
ai vendégmunkásokkal kapcsolatos 
követeléseket: elvárják, hogy mutas-
sák be a helyi tanács előtt a két pék 
szakmai végzettségét igazoló doku-
mentumait, személyes okmányait és 
törvényben szabályozott egészség-
ügyi vizsgálati lapjukat. Végül pedig 
elvárják, hogy a cég ne foglalkoztas-
son idegen munkaerőt mindaddig, 
ameddig Gyergyóditró községben 
a munkanélküliek száma megha-
ladja a lakosság 2 százalékát, ezáltal 
megelőzve a fi atalok elvándorlását.

Visszalép a segédlelkész 

Mint ismeretes, Biró Károly katolikus 
segédlelkész a céggel szembeni felhá-
borodás szószólója volt, de mostantól 
„visszalép”. Elmondása szerint ígére-
tet tett Jakubinyi György nyugalma-
zott érseknek arra, hogy nem vállal 
tovább szerepet az ügyben, és ehhez 
tartja magát. Utolsó tevékenysége lett 
volna az aláírásgyűjtést követően, 
hogy átadja a pékség vezetőinek a 
petíciót. Ennek érdekében tegnap dé-

lelőttre egy megbeszélést szerveztek, 
ahol jelen voltak a petíció kezdemé-
nyezői és a község elöljárói. A pékség 
vezetői azonban nem jelentek meg. A 
petíció célba juttatására Puskás Ele-
mér polgármestert kérték fel.

Ha megkapják a levelet, 
válaszolnak

Hivatalosan senki nem hívta őket arra 
a megbeszélésre ahol a petíciót kellett 
volna átvennie – mondta megkeresé-
sünkre Köllő Csaba, a pékség veze-
tője. A levelet kedden várták 
a vállalatnál, azonban senki 
nem jelentkezett. Ha kézhez 
kapja, és ha olyan kérések 
szerepelnek benne, amelyek 
indokoltak, akkor keresnek rá 
megoldást – ígérte a pékség-
tulajdonos. Azt azonban gyor-
san leszögezte, lehetetlen, hogy egy 
falu beleszólhasson egy magáncég 
belügyeibe. „Ha a levélírók szerint 
sok baj van azzal, ahogy az alkalma-
zottakkal foglalkozunk, miért nem 
jött ide senki, hogy beszéljen azzal a 
90 emberrel akik most náluk dolgoz-
nak” – vetette fel. Ismét megjegyezte, 
továbbra is nyitott a kapu, várják a 
helyi szakemberek jelentkezését az 
üzembe, azonban senki nem jelentke-
zett az elmúlt hetek alatt. A cégvezető 
egyúttal arra is kitért, hallotta, hogy 
egyesek a harmadik Srí Lanka-i pék 
érkezését  „tromfolásként, a faluval 
szembeni visszavágásként értelme-
zik, ám szó sincs erről”. A munkás 
alkalmazásáról már jóval korábban 
szerződést kötöttek, amit a törvény-
nek megfelelően be kell tartsanak – 
szögezte le Köllő Csaba.

Gyergyószék

       H I R D E T É S

• Megérkezett a harmadik vendégmunkás a Gyergyó-
ditróban működő pékségbe. Közben nyilvánosságra 
hozták a falubeliek sérelmeit és elvárásait összegző 
petíciót, amelyet több mint kétezren írtak alá a gyer-
gyószéki településen.

Biró Károly elvégezte a munkát. 
A petíció megfogalmazói és aláírói 
kilenc pontban fogalmazzák meg 
követeléseiket
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