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VISSZAMENŐLEG KÁRTÉRÍTÉST KÖVETELNEK A PÉKSÉG ALKALMAZOTTAI SZÁMÁRA TEGNAP KÖZZÉTETT PETÍCIÓJUKBAN A LAKOSOK

Újabb Srí Lanka-i munkás érkezett Ditróba

A cég társtulajdonosa egy hete azt mondta: ha fél éven belül találnak helyi szakembert, lemondanak a további vendégmunkások alkalmazásáról
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mediatizált hír, valamint annak el-
ferdített tartamának hallatára meg-
bélyegződött”. Kérjenek bocsánatot 
a megsértett volt munkavállalóiktól 
„a törvénysértő magatartás” miatt. 
A cégtől ugyanakkor követelik, hogy 
tartsa be jelenlegi alkalmazottaival 
szemben munkáltatói kötelezettsé-
geit, és visszamenőlegesen öt évre 
kártalanítsa az arra jogosult, sérel-
met szenvedő munkavállalókat.

A petíció két pontja érinti az ázsi-
ai vendégmunkásokkal kapcsola-
tos követeléseket: elvárják, hogy 
mutassák be a helyi tanács előtt a 
két pék szakmai végzettségét iga-
zoló dokumentumait, személyes 
okmányait és törvényben szabá-
lyozott egészségügyi vizsgálati lap-
jukat. Végül pedig elvárják, hogy 
a cég ne foglalkoztasson idegen 
munkaerőt mindaddig, ameddig 
Gyergyóditró községben a mun-
kanélküliek száma meghaladja a 
lakosság 2 százalékát, ezáltal meg-
előzve a fi atalok elvándorlását.

Visszalép a segédlelkész 
Mint ismeretes, Biró Károly kato-
likus segédlelkész a céggel szem-
beni felháborodás szószólója volt, 
de mostantól „visszalép”. Elmond-
ta, ígéretet tett Jakubinyi György 
nyugalmazott érseknek arra, hogy 
nem vállal tovább szerepet az ügy-
ben, és ehhez tartja magát. Utolsó 
tevékenysége lett volna az aláírás-
gyűjtést követően, hogy átadja a 
pékség vezetőinek a petíciót. Ennek 
érdekében tegnap délelőttre egy 
megbeszélést szerveztek, ahol jelen 
voltak a petíció kezdeményezői és 
a község elöljárói. A pékség vezetői 
azonban nem jelentek meg. A petí-
ció célba juttatására Puskás Elemér 
polgármestert kérték fel. Egyébként 
az RMDSZ-es elöljáró a Transindex 
portálnak úgy fogalmazott, a mé-
diafelhajtásra rájátszó Ditrói Pékség 
provokálja a helyieket azzal, hogy 
még egy Srí Lanka-i vendégmun-
kást szeretne foglalkoztatni.
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Feljelentette Băsescut az EMNP a diszkriminációellenes tanácsnál

Feljelentette az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál Traian Băsescu volt román államfőt, 
jelenlegi európai parlamenti képviselőt Brassai Hunor, a Minta ifjúsági szervezet elnöke, az Erdélyi 
Magyar Néppárt marosvásárhelyi szervezetének vezetője. Brassai a néppárt sajtóirodájának közle-
ménye szerint elmondta: a feljelentésre azért volt szükség, mert Románia korábbi államelnöke – a 
gyergyóditrói események kapcsán – súlyosan magyarellenes nyilatkozatokat tett. Brassai megelé-
gelte, hogy a román politikusok és közéleti szereplők „valósággal sportot űznek abból, hogy ki tud 
uszítóbb és botrányosabb módon megnyilatkozni az erdélyi magyar közösség kapcsán”.
„Legutóbb Traian Băsescu volt az, aki pillanatnyi politikai haszonszerzésből azt nyilatkozta, a szé-
kelyföldi megyékben élő románok folyamatosan ki vannak téve az idegengyűlöletnek, utalva ezzel 
a gyergyóditrói eseményekre. A román politikus közösségünket nemes egyszerűséggel komple-
xusosnak nevezte, s hangsúlyozta, a székelység, valamint az erdélyi magyarság nem képes más 
etnikumú közösségekkel együtt élni” – mondta Brassai. 
A Minta elnöke kĳ elentette: elfogadhatatlan, hogy bárki ilyen módon bélyegezze meg az erdé-
lyi magyarokat és a székelyeket, ezért jogorvoslatért fordult az Országos Diszkriminációellenes 
Tanácshoz. „Elegünk van a folyamatos, intézményesített és állami szintre emelt gyűlöletkeltésből. 
Minden alkalommal fel kell lépnünk, ha ilyet tapasztalunk, s minden rendelkezésünkre álló eszköz-
zel meg kell akadályoznunk, hogy a román politikusok éket verjenek többség és kisebbség közé, 
közösségünket pedig megbélyegezzék és a gyűlöletkampányuk célpontjává tegyék. A mostani 
feljelentés a normalitás irányába tett lépés” – nyilatkozta Brassai Hunor.

Megérkezett a harmadik ven-
dégmunkás a Gyergyóditróban 
működő pékségbe. Közben 
nyilvánosságra hozták a falu-
beliek sérelmeit és elvárásait 
összegző petíciót, amelyet több 
mint kétezren írtak alá a Hargita 
megyei településen.
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Ú jabb Srí Lanka-i vendégmun-
kás jelentkezett a Ditrói Pék-
ségben: a harmadik ázsiai 

pék hétfő este érkezett Bukarestből 
a Hargita megyei községben működő 
céghez. Köllő Katalin, a vállalkozás 
egyik tulajdonosa tegnap a Media-
fax hírügynökségnek elmondta, az 
új külföldi alkalmazott két társával 
együtt fog lakni Gyergyószentmikló-
son. „Belevaló fi atalember, 24 éves, 
nagyon örül, hogy Romániába jött 
dolgozni. Most intézzük a munka-
vállaláshoz szükséges iratokat, az 
orvosi vizsgálatokat, és reméljük, 
csütörtökön már munkába is áll” 
– fogalmazott a Ditrói Pékség kép-
viselője. Köllő Katalin szerint az új 
alkalmazott két hetet Srí Lanka-i 
kollégái mellett dolgozik majd, ám 
utána átkerül a péksütemények rész-
legére, mert ez irányú szakmai ta-
pasztalattal rendelkezik. A cégtulaj-
donos hozzátette, az új pék – akinek 
van egy Srí Lanka-i barátnője – azért 
jött Romániába dolgozni, hogy pénzt 
gyűjtsön házvásárlásra.

A vállalkozás társtulajdonosa 
egyébként egy héttel ezelőtt még 
úgy nyilatkozott: ha fél éven belül 
sikerül helyi szakembereket találni, 
lemondanak a további vendégmun-
kások alkalmazásáról. „Úgy dön-
töttünk, nem fogunk hozni újabb 
külföldi alkalmazottakat – még 
egy vendégmunkás Srí Lankáról, 
négy pedig Nepálból érkezne –, 
ha a következő hat hónapban hat 
szakképzett pék jelentkezik nálunk 
a faluból. Mi megadjuk ezt az esélyt 
a helyi lakosoknak” – közölte a Digi 
24 hírtelevíziónak adott interjúban 
Köllő Katalin. A cég illetékese akkor 
még azt mondta, az újabb Srí Lan-
ka-i péknek két hónapon, a nepáli-
aknak három-négy hónapon belül 
kellene megérkezniük a székelyföl-
di pékségbe.

Mint ismeretes, a közel száz szá-
zalékban magyarok lakta Hargita 
megyei településen január közepén 
állt munkába két Srí Lanka-i pék-
mester, akiket a pékséget működtető 
helyi vállalkozó munkaközvetítő cég 
segítségével szerződtetett, miután 
megelégelte, hogy nem talál helyben 
megfelelő munkaerőt. A sötét bőrű 
pékeket bevándorlóknak tekintette 
a község lakosságának egy része, és 
ellenségesen viszonyult hozzájuk. 
Ugyanakkor a vendégmunkások ér-
kezése a Ditrói Pékség tulajdonosai 
és egyes volt alkalmazottai között 
régóta meglévő gazdasági jellegű 
konfl iktust élesztett fel, és ez a kié-
leződött nézeteltérés vezetett egyes 
személyek szélsőséges és intoleráns 
megnyilvánulásaihoz.

Kártérítést követel
a falu népe
A ditróiak február elsején lakossá-
gi fórumon próbálták tisztázni az 
ügyet. A falugyűlésen arról döntöt-
tek, petíciót nyújtanak be a pékség 
vezetőinek – a dokumentum szövegét 
tegnap hozták nyilvánosságra. Több 
mint 2000 gyergyóditrói lakos írta alá 
a nyílt levelet, amelyet végül a helyi 
tanácsnak és Puskás Elemér polgár-
mesternek címeznek, de amelyben 
a Ditrói Pékség vezetőivel szemben 
fogalmazzák meg panaszaikat és 
elvárásaikat. A levél első részében 
megfogalmazott „helyzetismertetés-
ből” kiderül, az aláíróknak nem a 
vendégmunkásként foglalkoztatott 
Srí Lanka-i pékek ott-tartózkodásá-
val van problémájuk. Amint írják: a 
gyergyóditrói lakosság körében a pé-
küzem vezetőinek magatartása miatt 
alakult ki félelem és feszültség.

A kezdeményezők pontokba so-
rolták a panaszokat, illetve azokat 
a szabálytalanságokat, amelyeket 
szerintük a vállalat követett el a gyer-
gyóditrói és a környező falvakból 
származó dolgozók kárára a munka-

törvénykönyv előírásainak áthágásá-
val. Megemlítik a rendes pihenősza-
badság kiadásának elmulasztását, 
a túlórákra kötelezést és azok kifi ze-
tésének megtagadását, az emberte-
len bánásmódot, verbális, érzelmi 
bántalmazást. A helyzetkép zárása-
ként úgy fogalmaznak: a közösséget 
izgatják azzal, hogy kizsákmányoló 
magatartást tanúsítanak a helyi la-
kosokkal szemben, és harmadik or-
szágbeli munkavállalókat foglalkoz-
tatnak. A petíció megfogalmazói és 
aláírói kilenc pontban fogalmazzák 
meg követeléseiket. Ezek szerint a cég 
vezetője vegye fi gyelembe és tartsa 
tiszteletben Gyergyóditró lakosságá-
nak nyugalmát, önbecsülését, közér-
dekeit, vallási, tradicionális szokása-
it. Nyilvánosan kérjenek bocsánatot 
Gyergyóditró lakosságától a község 
jó hírnevének megsértése miatt, „a 
helyben megoldható probléma he-
lyett a mediatizált tömegtájékoztatási 
eszközt választva”. Kérjenek bocsá-
natot a gyergyóditrói segédlelkésztől, 
aki csak a hívei kérését fi gyelembe 
véve, a békés megoldás reményében 
vállalta fel közvetítői szerepét, és „a 




