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Gálfi Árpád (balra) és Ráduly Róbert. Alkatilag rokonok? ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR

A részletekről, főként a 2017-ben ki-
robbant szennyezési („csurgalék”) 
botrányról többször írtunk a Székely-
honon. Ennek kapcsán az is kiderült, 
hogy az eredetileg kisrégiósra terve-
zett hulladéklerakót gyakorlatilag fél 
Románia használta, több megye te-
lepülési önkormányzata ide hordatta 
szemetét (a jogszabályok értelmében 
2009-ig be kellett volna zárni Romá-
nia összes nem EU-konform szemét-
tározóját úgy, hogy előtte újak nem 
igazán épültek).

Az RDE Harghita Kft .-nél időközben 
vezetőségcsere és úgy tűnik, szem-
léletváltás is történt. Ennek ellenére 
folynak a még 2017-ben indított perek. 
A Hargita Megyei Számvevőszék 2015. 
augusztus 13-ai 32-es számú döntésé-
vel elmarasztalta Székelyudvarhely 
önkormányzatát az RDE Harghita Kft . 
felé történt 428 000 lejes kifi zetése 
miatt (a társaságnak joga lett volna 
az éves infl áció mértékével növelni a 
kiállított számlák értékét, viszont en-
nél jóval nagyobb értéket számlázott 
ki). Ezt az összeget perelte vissza a 
cégtől az önkormányzat a 2017. június 
14-ei 1312/96/2017-es dossziéban, ügy, 
melyben Hargita Megye Törvényszéke 
2018. március 13-án 341/2018-as hatá-
rozatával az önkormányzat számára 
kedvezően döntött.

Ezt követően az RDE Harghita Kft . 
2018. június 12-én beperelte az önkor-
mányzatot, azt sérelmezve, hogy az 
önkormányzat 2017 januárjától nem 
módosította a szemételszállítási és 
raktározási díjat, ezzel 385 000 lej kárt 
okozva a társaságnak. Megjegyzés: a 
31/2013-as kormányrendelet értelmé-
ben (csak 2017 januárjától alkalmaz-
ták, és fél évig volt érvényben az ide 
vágó passzusa) a szemétlerakatokat 
üzemeltető társaságok minden tonna 
tárolt hulladék után 80 lejt kell fi zes-
senek a Környezetvédelmi Alapnak, 
így 4800 tonna hulladék tárolása 
mintegy 385 000 lej többletköltséget 
tesz ki. Hargita Megye Törvényszéke 
megalapozatlannak tartotta a társa-
ság igényét (2018. július 26./1093-as  
határozat), az RDE Harghita Kft . jog-
erősen is elveszítette a pert a Maros-
vásárhelyi Táblabíróságon (2018. ok-
tóber 16./1776).

Az eddig legmagasabb fórumig ju-
tott ügy a 881/96/2018-as számú dosz-
szié, amelyben az önkormányzat 351 
000 lejre pereli a szeméttározó céget 
szerződésben foglaltak részleges be 
nem tartása miatt. Székelyudvarhely 
régi hulladéktározóját 2008 végéig be 
kellett volna zárni, ezt tartalmazta a 
felek közötti megbízási szerződés is. 
Az RDE Harghita Kft . még 2001-ben 
készített egy erre vonatkozó tanul-
mányt, ez azonban – főként a jogsza-
bályi változások miatt – idejét múlta, 
többletköltségeket eredményezve. Az 
eredetileg a szeméttározó bezárására 
létrehozott különleges alapban elkü-
lönített összeg nem bizonyult elégsé-
gesnek, az önkormányzat felszólította 
a szolgáltatót a különbözet pótlására, 
ám ennek hiányában a költségvetés-
ből fedezte a mintegy 351 000 lejt. A 
szolgáltató 2009-ben saját költségére 
készíttetett egy új, az akkori jogszabá-
lyoknak megfelelő tanulmányt, ennek 
ellenére az önkormányzat 2014-ben 
egy új közbeszerzési eljárás keretében 

egy másik céget bízott meg a lerakat 
bezárására. Erre hivatkozva Hargita 
Megye Törvényszéke a 2018. október 
24./1455-ös határozatával elutasította 
az önkormányzat keresetét, amelyet ez 
utóbbi 2018. december 17-én megfelleb-
bezett. A Marosvásárhelyi Táblabíróság 
másodfokon is elutasította az önkor-
mányzat kérését (2019. március 5./62-es 
határozat), így a peranyag 2019. május 
15-ei dátummal a Legfelső Semmítő- és 
Ítélőszék elé került. Döntés az ügyben 
még nem született.

A székelyudvarhelyi Gáborok
A Gáborok Erdély szinte minden telepü-
lésén ott vannak. Általában közösségük 
békésebb csoportjához, a magyar vagy 
éppen román többséggel legjobb vi-
szonyt ápoló romákhoz tartoznak. No, 
de nem ebben az esetben. Udvarhely itt 
is kivétel.

A 2010-ben Székelyudvarhelyre, a 
Termés utcába költözött Gábor családról 
szintén sokat cikkezett a Székelyhon. 
Történetük nem a mostani polgármester 
által fémjelzett időszakra korlátozódik, 
sőt azt kell mondanunk, hogy tevékeny-
ségük nagy része a Bunta-féle városve-
zetés idejére tehető. Sokrétű tevékeny-
ségük alatt érthetjük a szomszédok (de 
nem csak) terrorizálását, illegális épít-
kezést, a kirótt bírság be nem fi zetését, 
verést, lopást, betörést. A család két tag-
ja esetében pedig bírósági döntés mond-
ta ki 2018 végén valószínűleg be nem fi -
zetett bírság miatt annak közmunkával 
való helyettesítését.

A bethlenfalviak nem igazán vették 
jó néven a család garázdálkodásait, de 
ahhoz sem volt merszük, hogy feljelen-
téssel éljenek ellenük, ugyanis Gáborék 
megfélemlítésben is igen hatékonyak 
voltak. Általában az ügyészség is ej-
tette a vádakat, bizonyítékok hiányára 
hivatkozva. Végül az akkor még önkor-
mányzati képviselő Gálfi  Árpád vállalta 
magára az ügyet (annak ellenére, hogy 
többször is életveszélyesen megfenye-

gették, élőben a Duna TV-n is...), sike-
rülvén meggyőzni a bethlenfalvi és a 
kadicsfalvi lakosokat, hogy ne vonják 
vissza feljelentésüket. A feljelentés alá-
támasztására, a helyzet dokumentálá-
sára a lakosok magánnyomozókat is fo-
gadtak. A tanácsos közösségért végzett 
tevékenységére az tette fel a koronát, 
hogy a Gábor család öt tagját 2016. júni-
us 16-án ítélte el jogerősen (különböző 
időtartamú) letöltendő börtönbüntetés-
re a Marosvásárhelyi Táblabíróság, alig 
pár nappal a helyhatósági választások 
után (2016. június 5.), amelyen Gálfi  Ár-
pád polgármesteri széket szerzett.

Oldies, but goldies
Még ha nagy részéből nem is lett per, 
mindenképpen meg kell említenünk 
Szász Jenő korrupciógyanús ügyeit, 
vagy legalábbis a legismertebbeket. 
Ezek egy része egyértelműen csak vá-
daskodás jellegű, legalábbis azóta sem 
bizonyították a róla állítottakat.

Ilyen lenne az Itthon, fi atalon moz-
galom által 2008 májusában, választási 
kampányban megfogalmazott csokor-
nyi vád: irányított ingatlan-visszaszol-
gáltatás (a Transilvania Bank esete) 
vagy csúszópénz elfogadása a hulla-
dékgazdálkodási cégtől és a távhőtől. 
A szervezet RMDSZ-tagokból állt, és 
egy RMDSZ-es tanácsosjelölt vezette, 
így gyakorlatilag fi gyelemre sem kelle-
ne méltatni az MPP-s városvezetőt ért 
vádakat, viszont egy akkori (mondjuk, 
szintén RMDSZ-hez köthető) oknyomo-
zó riport szerint a polgármester reális 
vagyona 2006 és 2008 között mintegy 
3 millió euróval nőtt; ennek tükrében 
azért elgondolkodtató lehet az állításuk.

A következő esetek már komolyab-
bak, ha nem is annyira csak anyagi 
vonzatuk miatt. Szász igen nagyra ér-
tékelte az Illyés Közalapítvány (IKA) 
által nyújtott pályázati lehetőségeket, 
támogatásokat, ugyanis ezek elszámo-
lása nem volt túlságosan komplikált, 
és az alapítvány kuratóriuma meglehe-

tősen elnéző volt. A kuratórium viszont 
2004 februárjában megelégelhette a 
kialakult helyzetet, és visszaigényelt a 
polgármester által elnökölt Székelyud-
varhelyért Alapítványtól mintegy 40 
millió forintot, amelyet civil központ 
létrehozására pályáztak meg korábban. 
Szász a kapott támogatásból egy kétszo-
bás ingatlant vásárolt meg, magasan a 
piaci ár fölött. Az IKA a magyar törvény-
hozásban kereste igazát, de keresetle-
velét mind a Fővárosi Bíróság, mind az 
Ítélőtábla visszautasította „joghatóság 
hiányában”, így nem lett magyarországi 
per az ügyből. A továbbiakban az IKA-
nak Romániában kellett volna peres-
kednie, de ettől a közalapítvány kurató-
riuma elzárkózott.

A Szász Jenő ellen felhozott vádak 
közül talán a legsúlyosabb –  erkölcsileg 
mindenképpen – a 2005-ös székelyföldi 
árvízkárosultak megsegítésére Magyar-
országról érkező pénzek ellenőrizhe-
tetlen magán- és magánalapítványi 
számlákra való csatornázása. Szász, a 
„bürokráciát elkerülendő”, házi alapít-
ványa, a Székelyudvarhelyért Alapít-
vány és két magánszemély (!!!) szám-
lájára utaltatta a mintegy 100 millió 
forint értékű anyaországi, magánsze-
mélyektől, intézményektől és szerveze-
tektől jövő támogatást. Ezzel nem iga-
zán akart elszámolni, arra hivatkozva, 
hogy csak az adományozók irányában 
tartozik számadással, a sajtónak nem. 
Később kiderült, hogy a pénznek csak 
a fele jutott el az árvízkárosultakhoz, a 
másik felét Szász a szintén megrongált 
sportcsarnok felújítására fordította: ez 
is csak szerinte történt így, hiszen a fel-
újítási munkálatok hozzávetőlegesen 18 
millió forintba kerültek, és ugyanerre a 
felújítási munkálatra a román kormány 
hozzávetőlegesen 62 millió forintnak 
megfelelő román lejt ítélt meg a székely-
udvarhelyi önkormányzatnak. Hogy 
hova lett a pénz, nos, azt az alapítvány 
kuratóriuma az IKA 2006. december 27-
ei felszámolásáig kereshette...

A Gáborék 
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