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Függetlenként folytatja
Kizárta soraiból Gálfi  Árpádot a Szabad Emberek Pártja

K O V Á C S  E S Z T E R

A Szabad Emberek Pártja 
Hargita megyei szervezeté-
nek január 12-ére összehí-

vott közgyűlésén csupán egyetlen 
napirendi pont szerepelt: hogy 
a párt kizárja soraiból Gálfi  Ár-

pádot. A jegyzőkönyvben 
szereplő indoklás szerint 
ugyanis Székelyudvarhely 
polgármestere a Szabad 
Emberek Pártjának elveivel 
ment szembe, amikor a ta-
valy decemberi parlamenti 
választásokon arra buz-

dította az udvarhelyieket, 
hogy az RMDSZ jelöltjeire szavaz-
zanak, közölte Bajkó László, a POL 
Hargita megyei szervezetének ko-
ordinátora. A gyűlésen egyöntetű-
en szavaztak a kizárásról, amelyet 
Gálfi  el is fogadott.

Nincsenek véletlenek

A kizárás időpontja és formája min-
den bizonnyal nem véletlenszerű, 
fontos adalék, hogy a közigazgatási 
törvény 160. cikkelyének h. bekez-

dése értelmében, amennyiben a 
bizonyos párt színeiben tisztséget 
nyert elöljáró mond le a párttagság-
ról, akkor elveszíti a pártszínekben 
elnyert mandátumát is. Gálfi  pedig 
már a tavalyi helyhatósági válasz-
tások előtt kifejtette, hogy nem hagy 
fel azon tervével, hogy bejegyezteti 
a Székelyudvarhelyért Pártot.

Mint ismeretes: az eredeti terv 
szerint a helyi párt színeiben in-
dult volna csapatával együtt a 
szeptember 27-ei választáson, ám 
a bejegyzésre nem kerülhetett sor, 
hiszen azt kétszer is megfelleb-
bezték a bukaresti bíróságon. A 
januári kizárásnak köszönhetően 
Székelyudvarhely polgármestere 
összeférhetetlenségi helyzetbe sem 
került: amint a közösségi oldalon 
közzétett bejegyzéséből kiderül, 
időközben a Székelyudvarhelyért 
Párt bejegyzésre került, ennek pe-
dig előfeltétele volt, hogy alapító-
ként Gálfi  ne legyen más pártnak 
is tagja. A polgármester egyelőre 
függetlenként folytatja a munkát, 

mint írja: „az újonnan bejegyzett 
Székelyudvarhelyért Párt céljairól, 
a következő választásokon való 
részvételéről még túl korai lenne 
bármit is mondani, jelenleg a város 
szempontjából sokkal fontosabb 
dolgok élveznek prioritást”. A to-
vábbiakban még hozzáteszi, hogy a 
Székelyudvarhelyért Párt kizárólag 
helyi ügyekkel foglalkozik majd, 

és a POL-lal szemben már nem vá-
dolható azzal, hogy román. A Gálfi  
Árpád verbuválta POL-os csapat 
azonban az elnyert mandátumok 
idejére nem válthat pártszíneket: a 
Székelyudvarhely önkormányzati 
képviselő-testületének többségét 
adó frakció marad a Szabad Embe-
rek Pártjának soraiban, erősítette 
meg lapunknak Bajkó László.

Viszlát Szabad Emberek Pártja. 
Gálfi Árpád többé nem akar 
másoktól függeni
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 Folytatás a  6.  oldalról

Elbírálásukhoz szerintem az ilyen 
idézetek valóságtartalmából, il-
letve használhatóságából, érvé-
nyességéből kell kiindulnunk, de 
személyes – szakmai – tapaszta-
latom is van azzal kapcsolatban, 
hogy mit lehet, illetve mennyire 
semmit sem lehet velük kezdeni. 
Azt hiszem, képtelenség teljes 
egészében átfogni őket, hisz na-
gyon sok van belőlük, ráadásul 
az élet minden területéről fogal-
maznak meg meglátásokat. Ma-
gam is beléjük botlom állandó-
an, és mindig elrettentenek. Sok 
bennük a mindennapi közhely, 
közhelyszerű igazság, amik nagy, 
általános, fi lozofi kusnak tűnő, 
bombasztikus megállapításokkal 
keverednek, amelyek lehetnek 
akár igazak is. Az egészet a köz-
lőnek az a hite köti össze, hogy ő 
ezekkel megoldja az élet minden 
gondját, megtanít boldognak 
lenni, jól szervezni az életed és 
egyáltalán, mindenre, ami ahhoz 
kell, hogy jól érezd magad a vi-
lágban és megoldj, vagy legalább 
ne rágódj minden problémán. Na, 
ezt az oldalát tartom veszélyes-
nek. Mert addig, amíg az ilyen 
motivációs előadásokon vagy az 
idézetek olvasásakor valaki jól 
érzi magát, rendben van, vagy 
akár rendben is lehetne. A baj 
ott kezdődik, amikor az illető azt 
hiszi, mert ezt sugalmazzák neki, 
hogy most megtalálta bajaira az 
univerzális gyógyírt. 

Utána leggyakrabban kétféle 
magatartás következik: vagy 
várja, hogy mivel így gondolja 
a dolgokat ő is, változzon meg 
magától az élete. Vagy elkezdi 
alkalmazni, illetve megpróbál-
ja alkalmazni őket, ám egy idő 
után mindkét esetben kiderül, 
hogy ez nem megy, nem ilyen 
egyszerű. Ilyenkor legtöbben 
összezavarodnak, és saját magu-
kat hibáztatják, amiért képtele-
nek jól élni az életet, képtelenek 
azt tenni, amit tanítottak nekik. 
Alkalmanként az is megtörté-
nik, hogy miközben azt hiszi, ő 
most már sok mindent jól csinál, 
a környezete nem díjazza, mert 
hát valójában nincs amit. Azaz 
egy illuzórikus eredményt ér el 
és hisz valóságnak. Ez különben 
a valódi és az ideális én kevere-
désének klasszikus esete, ami-
vel elég gyakran találkozunk 
különben is, nincs szükség arra, 
hogy külön kiváltsák és megerő-
sítsék a jelenséget.

Molnár Rajmond

• Kizárta soraiból Gálfi Árpádot a Szabad Emberek 
Pártja még januárban, Székelyudvarhely POL-os szí-
nekben megválasztott polgármestere azonban ezt csak 
tegnap jelentette be közösségi oldalán, azzal indokolva 
a késleltetést, hogy időközben a saját szervezetén, azaz 
a Székelyudvarhelyért Párt bejegyzésén dolgozott.

Kampánystart

Hiába írják a szakkönyvek, hogy a politikai kampányok az épp be-
fejezett választások másnapján már el is kezdődnek és a következő 
választásokig tartanak, Székelyudvarhelyen, néhány hónapnyi késés-
sel gyakorlatilag most kezdődik el a 2024-es helyhatósági választási 
kampány. Eddig ugyanis várni kellett arra, hogy végérvényesen lezá-
rulhasson a Székelyudvarhelyért Párt hivatalos bejegyzése; a 2020. 
szeptember és a 2021. április közötti időszak tehát egyfajta nyugalmi 
állapotnak tekinthető (ha egyáltalán létezik ilyen a székelyudvarhelyi 
politikai életben). Mostantól – miután elvált a szilva a magjától – a 
következő forgatókönyv esedékes: Gálfi Árpádnak már nem kell a 
román-magyar közös párt béklyóit magán viselnie, így elképzelhető-
nek tartjuk, hogy immáron a Székelyudvarhelyért Párt vezetőjeként 
(és majdani polgármester-jelöltjeként) minden közéleti megnyilvá-
nulásával a 2024-es helyhatósági választásokra készülhet. Ebben 
a helyzetben a Szabad Emberek Pártjának székelyudvarhelyi tagjai, 
akiknek a vonatkozó jogszabály, Gálfival ellentétben, nem adott le- 
vagy kilépési esélyt, feltételezésünk szerint szép lassan vagy inkább 
nagyon gyorsan elkezd(het)ik felépíteni saját polgármester-jelöltjüket. 
Mert ne legyenek illúzióink: az udvarhelyi szabad emberek már nem 
Gálfival képzelik el a jövőt. Írjuk ezt annak tükrében, hogy úgy tudjuk, 
a POL-frakció tagjai is a sajtótól szereztek tudomást arról, hogy a „pol-
gármesterük” már hónapok óta nem tagja a szervezetüknek. Ebben 
a helyzetben az RMDSZ-nek is lépnie kell, hiszen az őszi drasztikus 
udvarhelyszéki választási eredmények után még egy kategorikus vere-
séget nem bírnak ki Bíró Barna Botondék. (Kozán István)
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