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Megerősítést kért és kapott
A székelyudvarhelyieket kérdezte Gálfi Árpád: függetlenként induljon-e
• Szívesen folytat-
ná a munkát, de nem
pártszínekben, ezért
rendhagyó módon kö-
zösségi oldalán kérte
ki a székelyudvarhe-
lyiek véleményét Gálfi
Árpád polgármester,
miután szombaton
végérvényessé vált,
hogy az MPP kizárta
köreiből. A több ezer
visszajelzés alapján
Gálfi úgy érzi, nincs
oka aggodalomra.

K O V Á C S  E S Z T E R

Aszékelyudvarhelyi MPP-szer-
vezet berkeiben hetek óta zaj-
lik a politikai csörte, amely a 

napokban Gálfi  Árpádnak a pártból 
való kizárásában tetőzött. A Magyar 
Polgári Párt országos elnöksége hoz-
ta meg a kizárásról szóló döntést, 
amelyet Gálfi  megfellebbezett a párt 

Országos Etikai Bizottságá-
nál. Bár a székelyudvarhelyi 
elöljáró múlt héten még biza-
kodó volt a végkifejlet kap-
csán, a bizottság szomba-
ton, október 5-én a kizárása 
mellett döntött. „Bevallom, 
nagyon elszomorított a dön-

tés, mert sejtem, hogy ki vagy 
mi van a háttérben, miért váltam 
ennyire kényelmetlenné egyesek 
számára, de az életnek mennie kell 
tovább” – mondta a Székelyhonnak 
a városvezető.

Folytatná a munkát

„Már korábban is elmondtam, 
hogy szívesen folytatnám a mun-
kát, ha erre a szavazóktól felhatal-
mazást kapok, hiszen rengeteget 
dolgoztunk, sok az elkezdett pro-
jekt, és legalább még egy mandá-
tumra lenne szükség, hogy be is 
fejezzük, amit elkezdtünk” – ma-
gyarázta a továbbiakban. Mivel 
azonban az MPP színeiben már 
nem indulhat a jövő évi helyható-
sági választásokon, ezért függet-
lenként jelöltetné magát.

Gálfi  Árpád saját Facebook-olda-
lán hétfőn késő délután tette közzé 
a rendhagyó „közvélemény-kuta-
tást”. Azt is megmagyarázza, miért 
a közösségi oldalon tette mindezt: 
nem szeretne hagyományos érte-
lemben vett közvélemény-kutatást 

szervezni, mivel nem akarja, hogy 
„önkéntes fi atalok vagy barátok 
segítségével a legalkalmatla nabb 
pillanatokban kopogtassunk, 
csengessünk a családoknál a kér-
déseinkkel”. A bejegyzésben tehát 
arra kérte a székelyudvarhelyieket, 
hogy lájkkal vagy megosztással 
jelezzék, amennyiben független 

jelöltként támogatnák a 2020-ban 
tartandó választáson.

Népszerű volt a bejegyzés

Rövid idő alatt közel kétezer lájkot 
és több mint ötszáz hozzászólást ka-
pott a bejegyzés, közel hétszázan 
megosztották (a polgármester ol-

dalát egyébként mintegy hétezren 
követik). Az eddigi „eredményekre” 
refl ektálva Gálfi  elmondta lapunk-
nak: a visszajelzések alapján úgy 
érzi, nincs oka aggodalomra. Hozzá-
tette: „ekkora támogatottsággal már 
bátrabban tervezem a függetlenként 
indulásomat a jövő évi választáson”.

Gálfi  Árpád egyébként az EM-
NP-MPP koalíció közös jelöltjeként 
nyert mandátumot 2016-ban. A hí-
resztelések kapcsán, hogy a pártjá-
ban kialakult belső konfl iktus miatt 
az Erdélyi Magyar Néppárt színeiben 
indulna egy újabb mandátumért, 
a városvezető több ízben kifejtette: 
több mint tíz éve tevékenykedik a 
Magyar Polgári Pártban azért, mert 
alapvetően egyetért a szervezet által 
képviselt értékrenddel, ezért kizárá-
sával sem kíván más politikai szer-
vezethez csatlakozni.
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Gálfi Árpád kihasználja a 
Facebook nyújtotta lehetőséget. 
Pillanatnyi érzelmekre 
hagyatkozik

▴ F OTÓ: KOZÁN ISTVÁN

Mondd, te kit lájkoltál?
Pillanat műve a lájk, sokszor meggondolatlan reflex. Sőt, visszacsinál-
ható, eltüntethető – mintha nem is lett volna. Vajon hány szavazatra 
váltható több ezer lájk? S ha a virtuális térben tetszett, akkor majd 
azon a vasárnapon felöltözünk, elsétálunk a szavazóközpontig, és 
rányomjuk a pecsétet? A lájk nem ígéret, és csak ritkán adott szó. Sok 
víz lefolyik még a Küküllőn jövő májusig-júniusig. Vajon akkor lájkján 
lehet majd fogni a székelyudvarhelyit? 

• A P R O P Ó
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Évekkel ezelőtt identitáserősítő
céllal indította Hargita, Kovász-

na és Maros megye önkormányzata a 
Székelyföldre kiterjedő eseménysoro-
zatot, amely mára megizmosodott. Az 
esemény az önkormányzatok, kultu-
rális intézmények és civil szervezetek 
együttműködésének is kiváló példá-
ja, lebontva az adminisztratív hatá-
rokat a térségek között. Mondhatni a 
tízes szám bűvöletében rendezik meg 

az idei Székelyföld Napokat, hiszen 
a tizedik alkalommal megrendezett 
eseménysorozat október 10-étől tíz 
napon át várja a közönséget. Ez idő 
alatt Hargita, Kovászna és Maros 
megye több tucat településén össze-
sen 225 eseményt szerveznek. Nem 
hiányzik ezekből a hagyományőrzés, 
a néptánc és népzene, de kiállítások, 
koncertek, színházi előadások és 
fesztiválok is tarkítják a programot, 
valamint szakmai konferenciáknak, 
tudományos programoknak is teret 
ad a Székelyföld Napok. A szervezők 
igyekeztek Székelyföld gasztronó-

miájára is felhívni a fi gyelmet, így 
olyan rendezvények is bekerültek a 
kínálatba, mint a csíkszeredai méz-
fesztivál vagy a szovátai tökfesztivál, 
ugyanakkor lesznek turisztikai témá-
jú események is, amelyeken Székely-
föld értékeire igyekeznek felhívni a 
fi gyelmet, ilyen például a máréfalvi 
Székelykapuk Napja.

A tíznapos program már felke-
rült a www.szekelyfoldnapok.ro 
honlapra, ahol megyénként, tele-
pülésenként is szemezgethetünk a 
kínálatból. A három székelyföldi 

megye mindegyikében lesznek ese-
mények, de a legnagyobb számban 
Hargita megyében válogathatunk 

a programok között, ahol összesen 
156 különböző programpontot szá-
moltunk össze.

Székelyföld Napok a tízes szám bűvöletében
• Három megye több tucat településén több mint kétszáz
programmal zajlik a Székelyföld Napok rendezvényso-
rozat. Október 10-én rajtol és tíz napon át immár tizedik
alkalommal ünnepel együtt a három székelyföldi megye.

Identitásmegőrző szerepe is van a több 
mint kétszáz eseménynek
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