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Bajkó: nem a félelem motivált
Hiába beszélték ki a sérelmeket, a helyzet azóta sem változott
• Az Arbor Vállalko-
zók Szövetségének 
volt elnöke szerdán 
közleményben jelen-
tette be lemondását 
a szervezet éléről. Mi 
volt a lemondás oka, 
mi vezetett ide? – tet-
tük fel a kérdést a 
Gyergyószéken sokak 
által ismert vállalkozó-
nak, Bajkó Tibornak.

GERGELY IMRE

M int elmondta, az őszi hely-
hatósági választás óta 
hiába próbált az Arbor 

szövetség együttműködő kapcsola-
tot kialakítani Gyergyószentmiklós 
új vezetőjével, az új polgármester-
ben Bajkó szerint volt egyfajta sér-
tődöttség, és ez kivetítődött erre a 
kapcsolatra. „Ha én vagyok az aka-
dály az együttműködés útjában, 
akkor úgy gondolom, az a felelős 
döntés, ha félreállok. Abban bízok, 
hogy az együttműködésnek mindig 
több pozitív hatása van, mint egy-
más bicskázásának” – fogalmazott.

Mi vezetett ide?

Az ügy előzménye, hogy az Arbor 
Vállalkozók Szövetsége és Csergő Ti-
bor András városvezető között már a 

tavalyi önkormányzati választások 
előtt nyílt konfl iktus alakult ki, ami-
kor a szervezet igazgatótanácsának 
gyergyószentmiklósi tagjai és Bajkó 
Tibor elnök a korábbi polgármestert, 
Nagy Zoltánt biztosították támoga-
tásukról, és arra buzdították a gyer-
gyószentmiklósi szavazókat, hogy 
Nagyra adják a voksukat. Bajkó 
hangsúlyozza: „ha egy polgármes-
ter, vagy más politikai tisztségviselő 
nem tudja levetkőzni a múltat, ak-
kor nem lesz belőle más, mint egy 

magas funkciót betöltő egyén. Ha 
képes felülemelkedni a sérelmeken, 
akkor lehet belőle egy igazi közös-
ségi vezető. Példát vehetne Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnökről, vagy épp a 
gyergyószéki községek polgármeste-
reiről. Ha így lesz, rajtam lesz a sor, 
hogy gratuláljak neki” – mondta.

További lépések

Lemondása után az Arbornál is 
tisztújítás jön, Bajkó Tibor bízik 

benne, hogy az új vezetés köny-
nyebben tud majd együttműködést 
kialakítani a város vezetőjével. 
Kifejtette még, hogy az elmúlt idő-
szakban több alkalommal is beszél-
gettek Csergő Tiborral, átbeszélték 
a problémákat, de a helyzet nem 
változott. A polgármester nyilatko-
zatán felháborodva sokan megke-
resték – mondja Bajkó –, akik úgy 
látják, annak az az üzenete, hogy 

Gyergyószentmiklóson bosszúra 
számíthat az, aki valamilyen köz-
életi kérdésben felemeli a szavát. 
„Leszögezném, nem a félelem moti-
vált, amikor a lemondásomat meg-
fogalmaztam. Nem hiszem, hogy 
valós alapja volna annak az aggo-
dalomnak, hogy bárkinek tartania 
kellene megtorlástól, ha vállalja, 
kimondja a véleményét. A magam 
részéről lezártnak tartom ezt a fe-
jezetet, de nyilván nem fogom szó 
nélkül hagyni, ha olyan helyzet 
adódik” – jelentette ki az Arbor le-
köszönt vezetője. 

Lemondása után is a közösség 
szolgálatában kíván dolgozni, csak 
nem vállalkozói szövetséget vezet-
ve, hanem más úton. Kérdé-
sünkre, hogy a kialakult 
konfl iktus veszélyezteti-e az 
általa szervezett Székelyföl-
di Lovas Ünnep sorsát, Baj-
kó úgy válaszolt, hogy sze-
rinte nem kell ettől tartani.

Mint ismert, Csergő Tibor 
polgármestert még csütörtökön kér-
tük, hogy reagáljon Bajkó Tibor köz-
leményére. „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.

Bajkó Tibor: nem a félelem 
mo tivált, amikor a lemon dá-
somat megfogalmaztam
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K ilencvenkilenc küldött foglalt he-
lyet a pénteki tisztújító gyűlésen 

a gyergyószentmiklósi művelődési 
központ nagytermében a gyergyószé-
ki települések RMDSZ-szervezetei ré-
széről. A rendezvényen Barti egyedüli 
jelöltként számolhatott be az elmúlt 

négy év eredményeiről és a 
következő időszakra vonat-
kozó elképzeléseiről.

Kelemen Hunor üzenet-
ben gratulált a gyergyói 
eredményekhez, ahhoz, 
hogy Gyergyószentmiklós-
nak 12 év után újra RMDSZ-

es polgármestere van. Bende 
Sándor parlamenti képviselő köszön-
tőjében a közös munka fontosságát 
emelte ki. Barti Tihamér szerint Gyer-

gyószéken egy erős csapat kovácsoló-
dott össze, közösen tudnak dolgozni 
a polgármesterek és egyéb tisztségvi-
selők a közös ügyekért. Ez egy olyan 
alap, amire lehet építeni a jövőre néz-
ve – fogalmazott az újrázó elnök, hoz-
zátéve: a cél, hogy Gyergyó a követke-
zőkben átlépjen egy új dimenzióba.

Barti Tihamér elmondása szerint 
a gyergyószékiek a gazdaságfejlesz-
tésben lesznek hamarosan komoly 
eredményeknek a tanúi. Három (4 
és 5 csillagos) szálloda épül a térség-
ben, bővül a turisztikai kínálat, de 
a gyergyóremetei tejporgyár is újra 
működésbe lép, gyümölcs-, hús- és 
tojásfeldolgozó üzemek létesülnek. 
Barti arra kérte a települések elöljá-
róit, hogy az infrastruktúra-fejlesz-
tések, kultúra vagy sport támogatá-
sa mellett a gazdaság fejlesztéséből 
is aktívan vegyék ki a részüket. Ezt 
követően megtartották a szavazást, 
ami nem okozott meglepetést, a 99 
küldöttből 98 értett egyet Barti Tiha-
mér újraválasztásával, egy szavazat 
érvénytelen volt.

Már zajlott a szavazás, amikor szót 
kért Csergő Tibor, Gyergyószentmik-

lós polgármestere, aki a tavalyi vá-
lasztást egy labdarúgó-bajnoksághoz 
hasonlította, és köszönetet mondott 
Bartinak a választás előtti időszakban 
elkezdődött partnerségükért. Szavai 

szerint az RMDSZ továbbra is jól fog 
szerepelni a bajnokságban. Csergő 
úgy fogalmazott, hogy Gyergyószent-
miklóson ő maga lett a trófea, és négy 
év múlva legalább szuperkupa lesz. 

Továbbra is Barti Tihamér vezeti a gyergyói RMDSZ-t
• Tisztújító küldöttgyűlést tartott pénteken délután a 
Gyergyó Területi RMDSZ. Az eseményen további négy évre 
kapott bizalmat a széki szervezet elnöke, Barti Tihamér.

A csend hangja 

Nem tett sok pusztítást a papírban Borboly Csaba a megyei önkormány-
zat RMDSZ-es elnökeként, illetve az RMDSZ Csík Területi Szervezetének 
vezetőjeként azért, hogy legalább levélben gratuláljon Barti Tihamér-
nak a pénteki újraválasztásáért – ha már nem ment el az eseményre. 
Ezzel azonban látványosan sutba dobta másfél évnyi saját retorikáját, 
miszerint „túl kell lépni mindazon, ami történt a tavalyi RMDSZ-es 
tanácselnöki jelöltállításon” (mint emlékezhetünk, Barti is vette a 
bátorságot és indult vele szemben), és „előre kell tekinteni, a megyéért, 
a megye gazdaságáért, a lakosságért kell éjt nappallá téve dolgozni”. 
Egyúttal hiába harsogja hónapok óta, hogy nincs helye a régi vágá-
sú politikai iskolának az RMDSZ-en belül, azt neki is el kell ismernie, 
hogy az újsütetű politizálásban is alap gratulálni a győztesnek, főleg, 
ha mindannyian ugyanannak az érdekvédelmi szervezetnek a tagjai, 
tehát harcostársak. Csendben maradásával Borboly Csaba nem Barti 
Tihamért alázta meg (utóbbiról meglátásunk szerint „lepereg”), hanem 
azokat a gyergyószékieket, akik küldötteiken keresztül arra kérték Barti 
Tihamért, hogy folytassa a munkát. (Kozán István)

• A P R O P Ó

Barti Tihamér szerint érdemes 
figyelni: gazdaságfejlesztés terén 
előrelépésre számít a térségben
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