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A gyűlölködés kivizsgálását ígérik
A rendőrség szerint eljárás indulhat azok ellen, akik a ditrói ügy kapcsán interneten uszítottak

S Z U C H E R  E R V I N

T úl sok részletet nem árulhat-
nak el a két hete folyó ditrói 
nyomozás részeredményeiről 

a Hargita megyei rendőrség illeté-
kesei. Az intézmény sajtószóvivője, 
Gheorghe Filip lapcsaládunknak 
annyit mondott, hogy az ügyészség-
gel együtt próbálják feltérképezni, 
kik voltak azok a hangadók, akik az 
egyszerű véleménynyilvánításon túl 
xenofób és rasszista módon uszítani 
kezdtek a Srí Lankából érkezett ven-
dégmunkások ellen.

Az álnevet használókat is 
megtalálják

Kérdésünkre, hogy azok ellen is 
vizsgálódnak-e, akik a Facebookon 
névtelenségbe burkolózva támadták 
bőrük színe és idegen kultúrájuk 
miatt a hivatalos munkaengedéllyel 
rendelkező pékeket, a rendőrségi 
szóvivő igennel válaszolt. Mint ki-
fejtette, a nyomozó hatóságnak nem 
jelent különösebb gondot megtalál-
ni és előállítani az álnév mögé bújt 

személyeket, még akkor sem, ha a 
Facebook-csoport eltűnt a közösségi 
oldalról. „Egyetlen betörő sem hagy 
névjegykártyát, esetenként még ujj-
lenyomatot sem, mégis a legtöbbször 
sikerül megtalálnunk” – tette hozzá 
Filip. Puskás Elemér, a település 
polgármestere nem tud arról, hogy 
a rendőrség kihallgatott-e ditróiakat 
vagy sem, az ombudsmani hivatal 
képviselőin kívül nála senki nem je-
lentkezett be.  

A magyargyalázók ellen is 
eljárás indulhat

Azt is meg szerettük volna tudni, 
hogy a rendőrség fi gyelme kiterjed-e 
azokra az internetes kommentelők-
re, akik az ügy kirobbanása után 
tömegesen és a lehető legalpáribb 
módon kezdték el az erdélyi magyar-
ságot pocskondiázni. A rendőrségi 
illetékes előbb a hatóságok tárgyi-
lagosságáról, az állampolgárokkal 
szembeni egyenlő bánásmódról pró-
bált biztosítani, majd amikor má-
sodjára is nekiszögeztük a kérdést, 
hogy a magyargyalázók esetében 
terveznek-e valamiféle vizsgálatot, 
kifejtette, hogy amennyiben bebizo-

nyosodik, hogy a román portálok és 
oldalak kommentelői is kimerítették 
az etnikai uszítás fogalmát, a ren-
dőrség őket is vizsgálni fogja. „Mi 
mindenesetre feljelentést teszünk el-
lenük a rendőrségen is, a diszkrimi-
nációellenes hivatalnál is” – szögez-
te le érdeklődésünkre Puskás Elemér 
polgármester. 

Sértő hozzászólások

A ditrói botrány kirobbanását követő-
en az erdélyi magyarokat pocs-
kondiázó kommentáradatok 
jelentek meg a román hírpor-
tálok Facebook-oldalain is. 
Mint várható volt, az uszító 
hozzászólások egy része a ma-
gyarellenességből szinte egy-
mással versengő Dan Tanasă 
civil aktivista és Marius Paşcan par-
lamenti képviselő oldalain látott nap-
világot. A fi nomabban fogalmazók 
közül is az egyik nyershús-evőknek 
nevezte a magyarokat, akiktől – egy 
másik eszmefuttató szerint – meg kel-
lene vonni a román állampolgárságot. 
Amennyiben a nyomozószerveknek 
sikerül a gyűlöletkeltést vagy a disz-
kriminációt valakire rábizonyítaniuk, 
a megnevezett bűncselekményért az 
illető hat hónaptól három évig terjedő 
börtönbüntetéssel sújtható.

Nincs béke. Gyergyóditróban továbbra is 
ütköznek az érvek és az ellenérvek
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K öllő Katalin arra reagált a román 
sajtónak, hogy kedden helyi la-

kosok egy csoportja nyílt levelet adott 
át a település polgármesterének, és a 
petícióban összegezték a távol-keleti 

vendégmunkásokat foglalkoz-
tató helyi pékséggel szem-
beni sérelmeiket. Az 1800 
aláírással ellátott levélben 
arra szólítják fel a vállalat 

tulajdonosát és ügyvezetőjét, 
hogy kérjenek nyilvánosan bocsána-
tot a község lakosságától a település 
jó hírének megsértése miatt, továbbá a 
pékség volt munkavállalóitól az elkö-
vetett törvénysértések miatt.

Köllő: „mégis, Romániában élünk”

A Ditrói Pékség illetékese azonban 
leszögezte, hogy semmi esetre sem 

kérnek bocsánatot Ditró lakosságától, 
meggyőződésük ugyanis, hogy sem-
mi rosszat nem tettek. Megjegyezte, 
hogy a három ázsiai péket nem Ditró-
ban szállásolták el, ott csak a mun-
kaidejük alatt tartózkodnak. Köllő 
Katalin igazgató az Agerpres hírügy-
nökségnek nyilatkozva kifogásolta, 
hogy a nekik szánt petíció tartalmáról 
a sajtóból értesültek, és nem a céghez 
juttatták el a levelet. Közölte, a cég 
hivatalos választ fog adni a lakosság 

által megfogalmazottakra, de csak 
azután, hogy megkapja a dokumen-
tumot, ez ugyanis eddig nem történt 
meg. Azzal kapcsolatban, hogy a pe-
tíciót magyar nyelven tették közzé, 
a cég illetékese a román állami hír-
ügynökségnek megjegyezte: „mégis, 
Romániában élünk”, majd elmondta, 
hogy a pékség román nyelven fogja 
megfogalmazni hivatalos válaszát, 
amit magyarra is lefordítanak majd, 
hogy „mindenki megértse”.

Köllő Katalin ugyanakkor már 
elöljáróban leszögezte: nem tesznek 
eleget annak a követelésnek sem, 
miszerint mutassák be a távol-keleti 
munkavállalók szakképesítésének bi-
zonyítékait és egészségügyi vizsgálati 
lapjukat. „Rendelkeznek oklevéllel, 
és ezeket ellenőrizték a hatóságok. Ha 
senki sem kérte tőlem a magyar vagy 
a román pék diplomáját, akkor miért 
kérik az ő irataikat? Ezek személyes 
okmányok” – szögezte le a pékség 
igazgatója. Arra a lakossági követelés-
re is reagált az igazgató, hogy a pékség 
ne foglalkoztasson idegen munkaerőt 
mindaddig, amíg helyben a két száza-
lékot meghaladja a munkanélküliség. 

Köllő Katalin az Agerpresnek elmond-
ta, a cégnek szüksége van szakképzett 
munkaerőre, viszont az elmúlt két hó-
napban, amióta meghirdetett három 
állást, egyetlen helybeli sem jelent-
kezett ezek betöltésére. „Nálam hiába 
jelentkezik olyan munkanélküli, aki-
nek se diplomája, se szakképzettsége 
nincs, aki nem tudom hol szakmun-
kásként, vagy az erdőben dolgozott, 
és most pék akar lenni. Két hónapja 
három állást hirdettünk meg a mun-
kaerő-hivatalnál, de egyetlen helyi la-
kos sem jött” – közölte Köllő Katalin. 
A kifogás egyébként elsősorban azért 
is furcsa, mert egy székelyföldi ma-
gyar vállalkozó fogalmazza meg, arról 
nem beszélve, hogy megalapozatlan 
is, mivel a petíciót nem csak magyar, 
hanem román nyelven is átnyújtot-
ták a lakosok a polgármesternek. 
Egyébként a pékség csütörtökön újabb 
közleményben tért vissza a témára, 
közölve: továbbra is várják, hogy „hi-
vatalos, törvényes” formában kapják 
meg a nyílt levelet, ne a médián vagy 
a közösségi oldalakon keresztül. A cég 
ugyanakkor már visszakozik, meg-
állapítva, hogy nem számít, milyen 
nyelven állítják össze a szöveget.

Nem kér bocsánatot a Ditrói Pékség, kifogásolják a petíció nyelvét
• Nem enged a petícióban szereplő felszólításnak, és nem hajlandó bocsánatot kérni 
Ditró lakosságától a Srí Lanka-i vendégmunkásairól elhíresült pékség tulajdonosa, 
akinek az sincs ínyére, hogy a nyílt levelet nem románul fogalmazták meg.

Előzmények 

• Hosszas, szerteágazó folyamatnak ígérkezik a 
Gyergyóditróban dolgozó két Srí Lanka-i vendégmun-
kás körül kirobbant botrány rendőrségi és ügyészségi 
vizsgálata. A hatóságok szerint nemcsak azok ellen 
indulhat eljárás, akik a színes bőrű pékek miatt uszí-
tottak, hanem azok ellen is, akik az erdélyi magyaro-
kat gyalázták az interneten.

Az 5500 lelkes, közel száz százalékban magyarok lakta 
gyergyószéki Ditróban január közepén állt munkába két 
Srí Lanka-i pékmester, akiket a pékséget működtető helyi 
vállalkozó munkaközvetítő cég segítségével szerződte-
tett, miután megelégelte, hogy nem talál helyben meg-
felelő munkaerőt. A sötét bőrű pékeket bevándorlóknak 
tekintette a község lakosságának egy része, és ellensé-
gesen viszonyult hozzájuk. Ugyanakkor a vendégmunká-
sok érkezése a Ditrói Pékség tulajdonosai és egyes volt 

alkalmazottai között régóta meglévő gazdasági jellegű 
konfliktust élesztett fel, és ez a kiéleződött nézeteltérés 
vezetett egyes személyek szélsőséges és intoleráns 
megnyilvánulásaihoz. A petíció megfogalmazásáról a 
február elsején tartott falugyűlésen döntött a közösség, 
miután elutasította a pékség vezetőinek bocsánatkérését 
és a távol-keleti munkavállalókra vonatkozó kompromisz-
szumos javaslatát. Időközben megérkezett a pékségre Srí 
Lankából a harmadik pék is, aki csütörtöktől áll munkába.




