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Személyes találkozón tisztázták 
a félreértéseket a gyergyóditrói 
botrány érintettjei, akik szerint 
sikerült békésen rendezni az 
ügyet. Közben újabb vendég-
munkásokat várnak a pékségbe, 
sőt egy másik helybéli cég is 
külföldieket alkalmazna.

 » PÁVA ADORJÁN

A község lakóival kialakult „né-
zeteltérés” békés rendezéséről 
számolt be Facebook-oldalán 

a Ditrói Pékség, amelynek képviselői 
Biró Károly segédlelkésszel is talál-
koztak. A katolikus pap szintén úgy 
fogalmazott közösségi oldalán, hogy 
tisztázták a félreértéseket, és munka-
vállalásra biztatta a ditróiakat.

Mint ismeretes, a Hargita me-
gyei községben január közepén 
országossá dagadó botrány tört 
ki, miután két Srí Lanka-i vendég-
munkás érkezett a helyi pékségbe. 
Utólag kiderült, a község lakossá-
ga elsősorban nem a vállalkozás 
által alkalmazott vendégmunká-
sok megjelenését kifogásolta, ha-
nem a pékséget működtető helyi 
vállalkozóknak a magatartását, 
akik szerintük nem becsülik meg 
a helyi munkaerőt. A szerteágazó 
problémákra rávilágító konfl iktus 
heteken át húzódott, a hullámok 
azonban lassan elcsitultak. Min-
den bizonnyal most ennek köszön-

hetően nyílt lehetőség arra, hogy 
a „két fél” képviselői személyesen 
tárgyalóasztalhoz üljenek.

A Ditrói Pékség keddi Face-
book-bejegyzése szerint a találkozón 
biztosították Biró Károly segédlel-
készt – aki az elégedetlen lakosok 
szószólójaként vált ismertté –, hogy 
az „öt évvel ezelőtt tapasztalt prob-
lémák már nem állnak fenn”, azaz 
javultak a munkakörülmények. „Fi-
gyelembe vesszük a munkásaink 
érdekeit, és ennek értelmében törek-

szünk a munkakörülmények folya-
matos és fokozatos javítására. Várjuk 
a ditrói szakemberek jelentkezését, 
akiket továbbra is szívesen alkal-
mazunk! – olvasható a vállalkozás 
bejegyzésében. – Azt szeretnénk, ha 
a ditrói ember büszke lehetne a pék-
ségünkre, örömet tudnánk szerezni 
nekik a termékeinkkel, emiatt is vi-
seljük márkanevünkben a »Ditrói« 
szót. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
békésen tudtuk rendezni a nézetelté-
rést a községgel.”

ÁTBESZÉLTÉK A PROBLÉMÁKAT A PÉKSÉG KÉPVISELŐI ÉS A SEGÉDLELKÉSZ – ÚJABB HELYI CÉG VÁR VENDÉGMUNKÁSOKAT 

Jól sült el: békét kötöttek Gyergyóditróban

Tarthatatlan állapotok. Szinte mindent ellep a szemét a hidegvölgyi telepen, ezért a hulladék összegyűjtésére köteleznék a helyieket

Szent a béke? A jelek szerint meghallgatásra talált a ditróiak imája
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A „kiegyezést” aznap Biró Ká-
roly is megerősítette. „A félreér-
téseket tisztáztuk, és egymással 
kiengesztelődtünk. A személyes 
problémákat és félreértéseket 
félretettük, és közös akarattal a 
falu jólétét es békéjét akarjuk” – 
áll a segédlelkész Facebook-be-
jegyzésében. Ebben megerősíti, 
a Ditrói Pékség ismét állásokat 
kínál, és leszögezi, hogy a mun-
kakörülmények javultak, „ezt 
mindenki tapasztalhatja”. „Báto-
rítalak benneteket munkaválla-
lásra!” – közölte Biró Károly. Az 
ügy békés rendezéséről számolt 
be Puskás Elemér polgármester 
is az Agerpres hírügynökségnek. 
Az elöljáró szerint „normális lé-
péseket” tettek az érintettek, és 
„kezd megoldódni a konfliktus”.

Közben a Ditrói Pékség – amely 
egy ideje már három Srí Lanka-i 
alkalmazottat foglalkoztat – to-
vábbi három nepáli vendégmun-
kást vár. Corina Constantin, a 
külföldi munkaerőt közvetítő 
bukaresti cég illetékese az Ager-
presnek elmondta, a nepáliak 
körülbelül három hét múlva 
érkeznek a Hargita megyei tele-
pülés pékségébe, ahol rakodó-
munkásként fognak dolgozni. 
Ugyanakkor Corina Constantin 
jelezte: egy másik ditrói cég is 
kérvényt nyújtott be hozzájuk 
vendégmunkások alkalmazásá-
ra, a vállalkozás 5–10 külföldit 
foglalkoztatna.

 » Az ügy békés 
rendezéséről 
számolt be 
Puskás Elemér 
polgármester 
is. Az elöljáró 
szerint „normális 
lépéseket” tettek 
az érintettek, és 
„kezd megoldód-
ni a konfl iktus”. 

 » SZUCHER ERVIN 

Megelégelte a hidegvölgyi romák 
által termelt tömérdek szemét 

látványát Dorin Florea polgármester. 
Az elöljáró mára takarítási napot hir-
detett ki a putrisoron és környékén, 
ahol szinte mindent maga alá temetett 
a szemét. A városvezető emlékeztetett, 
hosszú évek óta kéri a Hidegvölgyben 
lakó romákat, hogy tanuljanak ki egy 
mesterséget, menjenek el dolgozni, 
írassák gyermekeiket iskolába, és leg-
alább saját fertályukon ügyeljenek a 
tisztaságra. Cserébe a város több in-
gyenes szolgáltatást biztosít: sem az 
ivóvízért, sem a szemét elhordásáért 
nem kér pénzt, mint ahogy a télire 
szükséges tűzifáért sem számol fel il-
letéket. A polgármesteri hivatal több 
viskó helyén társasházat épített, a lo-
vas szekerek helyett pedig „papucs” 
Daciákat ígért. „Jóformán egyetlen 
kérésemet sem tartották tiszteletben. 
Dolgozni alig dolgoznak egy páran, 
a gyerekek iskolába nemigen járnak, 
kosz és szemét lep el mindent, autó-
ra sem tartottak igényt, inkább lovas 
szekereikkel jönnek-mennek a város-
ban, háziállataikat nem jelentik be, 
és nem is vizsgáltatják meg” – fakadt 
ki a polgármester. Florea azt is hoz-
zátette, hogy az Ady lakónegyedben, 
Besében vagy a Bodoni úton lakó ro-
mák nem okoznak eff éle problémákat, 
kimondottan csak a hidegvölgyiekkel 
van gond. Erre a környék lakói is gyak-

ran panaszkodnak: cigány gyerekek 
tartják rettegésben a Tudor, illetve a 
kövesdombi tömbháznegyed játszóte-
rein lévő kisebbeket, a felnőttek pedig 
kutyáikkal rémisztgetnek egy-egy idő-
sebb, védtelen járókelőt. A közeli kis 
utcákban tapasztalható betöréseket és 
lopásokat is többnyire a hidegvölgyiek 
követik el.

A romatelepről jelenleg 477 személy 
részesül valamiféle segélyben a város-
háza részéről. Arra a kérdésre, hogy 

milyen alapon vonná meg ezeket a 
támogatásokat azoktól, akik csütörtö-
kön nem hajlandók részt venni a Hi-
degvölgy és környéke kitakarításában, 
Dorin Florea kijelentette, hogy „külön-
leges esetekben különleges döntése-
ket kell hozni”. A polgármester tisztá-
ban van azzal, hogy ezúttal is akadnak 
majd olyan személyek, illetve civil 
szervezetek, akik/amelyek nemtetszé-
süket fogják kifejezni a cigányok dol-
goztatása miatt, de ez őt nem zavarja. 

Mint ismeretes, az elöljáró januárban 
azzal a kijelentésével hívta fel magára 
a fi gyelmet, miszerint a romáknál sza-
bályozni kellene a gyermekvállalást, 
ugyanis sokan csak a gyermekneve-
lési pótlék miatt szülnek gyermeket. 
Álláspontját az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács előtt is fenntartotta, 
a szemetelő és munkába állított cigá-
nyokkal kapcsolatosan pedig kedden 
kijelentette, hogy „aki annyira sajnálja 
az illetőket, vigye haza őket”.

Dorin Florea munkára fogná a hidegvölgyi cigányokat

 » Dorin Florea 
szerint az Ady 
lakónegyedben, 
Besében vagy 
a Bodoni úton 
lakó romák nem 
okoznak eff éle 
problémákat, ki-
mondottan csak a 
hidegvölgyiekkel 
van gond.




