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Gálfi Árpád kifakadt: elég volt
A székelyudvarhelyi Pethő család cselekedetei ellen szólalt fel a polgármester
• Összefogásra szó-
lította fel Gálfi Árpád 
székelyudvarhelyi 
polgármester az önkor-
mányzati képviselőket, 
illetve a közösséget, 
hogy kiálljanak a Pethő 
család által elkövetett 
bűncselekmények és 
szabályszegések ellen, 
az áldozatok mellett.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

„Meggyőződésem, hogy az álnok-
ság, a gonoszság, a következmé-
nyek nélküli bűncselekmények 
mindig csak akkor diadalmaskod-
hattak a történelem során, ha az a 
közösség, amelyik cselekedhetett 
volna, inkább tétlenül nézte, mi-
ként fajulhatnak el a dolgok” – 
kezdett beszédébe csütörtökön a 
városházán tartott képviselő-tes-
tületi ülésen Gálfi Árpád polgár-
mester. Mint mondta, az utóbbi 
időben egyre több felkérést kapott 
egy közösségi összefogás meg-
szervezése érdekében, mert mint 
hangsúlyozta, elfogadhatatlan, 
hogy egy városban egy „bizonyos 
család tagjai” mindent megtehes-
senek következmények nélkül.

„Nem megengedhető, hogy egy 
család bizonyos tagjainak hol a fe-
nyegetéseiről, zsarolásairól, hol a 
nyilvánvaló áramlopásáról, hol a 

közlekedésben elkövetett kihágá-
sairól, száguldozásaikról, balese-
teikről, károkozásaikról, hol egy 
rendőr brutális megveréséről, hol 
egy anya nyílt utcán történő meg-
veréséről és terrorizálásáról olva-
sunk az újságban, és közben azt 

tapasztaljuk, hogy nem történik 
semmi. Ezek mindent megúsznak, 
és szabadon járhatnak-kelhetnek, 
mintha nem történt volna semmi” 
– fogalmazott az elöljáró. Szerinte 
több furcsa okot is lehet feltéte-
lezni amögött, ha az igazságszol-

gáltatás nem végzi a dolgát, de a 
tragédiákat meg kell előzni, nem 
utólag kell siránkozni. Ehhez pe-
dig széles körű közösségi összefo-
gás kell. „A nekem címzett levelek 
egyértelműen kifejezik azt a kö-
zösségi igényt, amely szerint nem 
hagyhatjuk, hogy egy Pethő Attila 
nevű személy, aki már számtalan 
kihágást, bűncselekményt kö-
vetkezmények nélkül megúszott, 
most éppen egy védtelen anyá-
nak és tizennégy éves gyerekének 
életét tegye tönkre a szemünk lát-
tára” – szögezte le Gálfi. Rámuta-
tott, hogy a hallottak szerint eddig 
mindig le kellett zárni az említett 
személy ellen indított eljárásokat, 
mert az áldozatok visszavonták 
feljelentésüket.

Nyilatkozat, tettek

„Székelyudvarhely nem válhat egy 
olyan várossá, ahol egyesek a kap-
csolataiknak vagy a vagyonuknak 
köszönhetően bármit megenged-
hetnek maguknak következmények 
nélkül. Mit várhatunk el gyermeke-
inktől, fi ataljainktól, ha azt látják, 
hogy egy Pethő nevű személy 120 
km/h-val közlekedhet a városban, 
száguldva előzhet a gyalogátjá-
rón, veszélyeztetheti bárkinek az 
életét, elmenekülhet egy közúti 
ellenőrzés helyszínéről, brutálisan 
megverhet egy helyi rendőrt, nyílt 
utcán bántalmazhat egy anyát, 
majd terrorizálhatja, fenyegetheti, 

megkeserítheti az életét, rettegés-
ben tartva őt és kislányát, mindezt 
következmények nélkül” – fakadt 
ki a polgármester. Rámutatott, a 
döntéshozóknak kötelező a törvény 
eszközeivel élni és az igazságszol-
gáltatáshoz fordulni, ugyanakkor 
ha nem történik semmi érdemleges 
intézkedés, akkor muszáj más tör-
vényes megoldásokhoz folyamodni. 
Erre egy közösségi szerveződés len-
ne a legmegfelelőbb, amire már volt 
tüntető felvonulásokig fajuló példa, 
amely eredményekkel járt – jelen-
tette ki Gálfi . Kiemelte, a bűncselek-
mények nem veszítenek súlyukból 
csak azért, mert „fehér inges, 
nyakkendős, jómódú üzlet-
emberek követik el”. Ezek 
után felkérte a jelen lévő 
döntéshozókat, hogy egy 
közös nyilatkozattal, illetve 
szükség esetén tettekkel is 
támogassák azokat a lakoso-
kat, akik a Pethő család mi-
att kárt szenvedtek. „Mondjuk ki 
közösen, hogy elég volt ebből, akkor 
is, ha az elkövetők a Pethő család 
tagjai. Mondjuk ki közösen, hogy 
várjuk az igazságszolgáltatás minél 
előbbi látványos intézkedéseit. Elég 
volt a maszatolásból” – zárta beszé-
dét Gálfi  Árpád. Az elhangzottakat 
néma csend fogadta.

A rendkívül súlyos polgármeste-
ri kijelentésekkel kapcsolatban az 
érintettség okán lehetőséget szeret-
tünk volna biztosítani a név szerint 
említett Pethő Attilának a reagálás-
ra, ám nem értük el telefonon. Ezu-
tán édesapja, Pethő József számát 
tárcsáztuk, aki közölte, egyeztetnie 
kell az ügyvédjével a további lépé-
sekről, addig nem kíván nyilatkozni.

Összefogásra buzdít Gálfi Árpád polgármester
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GERGELY IMRE

Az Arbor és Csergő között már a 
tavalyi önkormányzati választá-

sok előtt nyílt konfl iktus alakult ki, 
amikor a szervezet és annak elnöke, 
Bajkó Tibor a korábbi polgármestert, 

Nagy Zoltánt biztosította tá-
mogatásáról, és arra buzdí-
totta a gyergyószentmiklósi 
polgárokat, hogy Nagyra 
adják a voksukat. 

A mostani közlemény 
is utal erre, lényegében 
erre vezeti vissza a lemon-

dás okát. „Mint a legtöbb civil 
szervezet, a gyergyószentmiklósi 
székhellyel rendelkező Arbor is élt 
azzal a lehetőséggel, hogy külön-

böző események kapcsán – legyen 
ez akár választási – nyilatkozatban 
ismertesse álláspontját. Ezen közle-
mények egyike nem nyerte el Gyer-
gyószentmiklós mostani polgármes-
terének tetszését. Sőt később sem 
tudott túllépni ezen. Az ezt követő 
időszak és a sajátos kommunikáció 
a polgármester részéről komoly vá-
laszút elé állított. Meggyőződésem, 
hogy egy település érdekében, la-
kói életminőségének emelésében, 
fejlesztésének megvalósításában 
több szervezetnek – legyen civil, 
állami, egyházi – szorosan együtt 
kell munkálkodni. Egy ilyen ösz-
szefogásban a legnagyobb szerep a 
helyi önkormányzatnak, a polgár-
mesteri hivatalnak jut. Fontos, hogy 
ilyen esetben az összhang, a mun-
kakapcsolat, a közös jövőtervezés a 

bizalom legmagasabb fokán működ-
jön. Jelen pillanatban az Arbor és a 
városvezetés között nincs meg a jó 
együttműködés. A Szövetség érdeke-
it és a szervezet fejlődésének fontos-
ságát szem előtt tartva lemondok az 
Arbor elnöki megbízatásáról. Ezzel 
a lépésemmel el szeretnék hárítani 
minden akadályt az Arbor és Csergő 
Tibor polgármester közötti együtt-
működés elől” – áll a közleményben. 

Megkértük Bajkó Tibort, hogy 
fejtse ki bővebben a lemondásához 
vezető okokat, elfoglaltságai miatt 
azonban csütörtökön nem tudott 

kérdéseinkre válaszolni. Jelezte vi-
szont, hogy a napokban lesz alka-
lom a lemondás hátterének, az oda 
vezető okoknak az ismertetésére.

A polgármestert sikerült megszó-
laltatnunk. „Bajkó lemondása úri 
gesztus volt. Fölmérte ugyanis azt, 
hogy amikor egy vállalkozó politi-
kai nyilatkozatot tesz egy gazdasá-
gi szervezet élén, akkor annak kö-

vetkezményei lehetnek. Úgy vélem, 
ezt belátta, ezért gratulálok dön-
téséhez. Ugyanakkor úgy érzem, 
hogy az Arbor Szövetségnél van 
egy megújulási folyamat, amelynek 
következtében gazdasági szervezet 
marad, nem pedig politikaiként fog 
megnyilvánulni a továbbiakban” 
– értékelt lapunknak Csergő Tibor 
polgármester.

Lemondott tisztségéről az Arbor Vállalkozók Szövetségének elnöke
• Közleményben jelentette be Bajkó Tibor, hogy lemond a több mint hatvan, zömé-
ben gyergyószéki vállalkozást tömörítő Arbor Vállalkozók Szövetségének elnöki tiszt-
ségéről. Ezzel szeretne elhárítani minden akadályt az Arbor és a gyergyószentmiklósi 
polgármester közötti együttműködés elől.

Az Arbor a választásokon Nagy Zoltán 
polgármester támogatására buzdított
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