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„Úgy éreztem, tényleg lépni kell”
Közbiztonságról, romakérdésről, új pártról, beruházásokról, jövőképről Gálfi Árpáddal

– Isten ments, de ha a csíkszeredai-
hoz hasonló tűz pusztítana a szé-
kelyudvarhelyi Budvár romatele-
pen, hogyan tudnák megoldani a 
bajbajutottak elszállásolását? 

– A romakérdés nemcsak Csíksze-
redában vagy Székelyudvarhelyen 
lehetne probléma, hanem országos 
viszonylatban gond van. Az azon-
ban biztos: mi az elmúlt években 
a romakérdéssel viszonylag sokat 
foglalkoztunk, én például nemcsak 
polgármesterként, hanem azelőtt is. 
A romakérdésben amúgy szerintem 
azokat a lehetőségeket kell megta-
lálnunk, amelyek a beilleszkedés 
irányába tudnának vezetni. Ám azt 
is hozzá kell tennünk, hogy ez nem 
tud egyik napról a másikra működni. 

 
– Ez mind igaz, de visszaka-

nyarodok az eredeti kérdéshez: 
Csíkszeredában – mint ahogy az 
elmúlt hónapok bebizonyították 
– nem volt egy letisztult forgató-
könyv egy több száz embert érin-
tő tűzeset következményeinek 
megoldására, önöknél ezzel mi a 
helyzet? 

– Ha Isten őrizz, valóban egy 
ilyen helyzet állna elő, mint Csíksze-
redában januárban, akkor már most 
tudjuk, hogy Székelyudvarhelynek 
vannak olyan középületei, amelyek a 
bajban rendelkezésre állnának.

– Bizonyára napi szinten 
követte a csíkszeredai és a 
minapi marosvásárhelyi sze-
rencsétlenség híreit, illetve a 
meghozott döntéseket. Apropó, 
milyen a kapcsolata a székely-
földi városok vezetőivel? Azt pél-
dául tudjuk, hogy Ráduly Róbert 
Kálmánnal, Csíkszereda volt pol-
gármesterével jó viszonyt ápolt. 

– Azt mindenképp tudni kell, 
hogy a székelyföldi magyar városok 
polgármestereinek a találkozóso-
rozatát, még 2016-ban, Székelyud-
varhelyről indítottuk el, jómagam 
voltam ennek a kezdeményezője. 
Már akkor sem az volt a cél, hogy 
ki milyen pártszínekben nyert elöl-
járói mandátumot, sokkal inkább 
az, hogy mik a közös feladatok és 
miben tudunk egymás segítségé-
re lenni. A mostani helyzetben is 
elmondhatom: a kapcsolataink ki-
tűnőek. Ezek a találkozók – ame-
lyeket kéthavonta tartunk, leg-
utóbb Kovásznán volt, legközelebb 
Borszéken lesz – mind-mind arról 
szólnak, hogy átbeszéljük azokat 
a kérdéseket, amelyekben segíteni 
tudjuk egymást. 

– Maradjunk még egy kicsit a 
pártszíneknél. Erdélyben igen-
csak sokrétű a magyar politikai 
felhozatal: három magyar párt 
is létezik, mégis egy vegyes párt 
színeiben indult tavaly a hely-
hatósági választásokon. Tényleg 
erre volt szükség?

– Meggyőződéssel állítom, hogy 
azt a döntést egy kényszerhelyzet 
szülte. Emlékezhetnek, hogy engem 

kizártak a Magyar Polgári Pártból, 
az Erdélyi Magyar Néppárt eseté-
ben sem volt meg a százszázalékos 
lehetőség, hogy ott el tudnék indul-
ni a helyhatósági választásokon, a 
Szabad Emberek Pártjában (POL) 
való indulás pedig mint eszköz állt 
rendelkezésre. Közben zajlott a Szé-
kelyudvarhelyért Párt bejegyzése, 
ezt azonban ellehetetlenítették, így 
nem sikerült időben bejegyezni. 
Ezért kényszerültünk meghozni a 
döntést, miszerint a Szabad Em-
berek Pártjának színeiben fogok 
indulni. A párt vezetése egyébként 
tényleg nem állított semmilyen 
feltétel elé, ezt pedig be is bizonyí-

totta számomra a párt országos és 
Har gita megyei vezetősége. Közben 
megtörtént a Székelyudvarhelyért 
Párt bejegyzése is.

 
– Így van, a POL-ból pedig 

úgymond kizárták.
– Igen, most pedig függetlenként 

folytatom a polgármesteri mandá-
tumomat. 

 
– Na de milyen a viszonya en-

nek tükrében a helyi szervezet-
tel, hiszen a székelyudvarhelyi 
képviselő-testület döntő többsé-
gét adó POL-frakció továbbra is 
tagja maradt a pártnak, ellenke-
ző esetben – a választói törvény 
értelmében – a polgármesterrel 
ellentétben ők igenis elveszíte-
nék mandátumukat.  

– Tavaly ősszel mindenki számá-
ra világos volt, hogy egy csapatként 
indulunk, és attól függetlenül sem-
mi nem fog változni a mi munkánk-
ban, ha a fent említett lépések meg 
fognak történni, értem ezalatt az én 
kizárásomat a POL-ból. A meghatá-
rozott irány nem változott, és bízom 
abban, hogy nem is fog. 

 
– Most ugyebár egy vadonatúj 

szervezetet vezet. Ez összefügg-e 
azzal, hogy most a helyi közbiz-
tonság kapcsán erős nyilatkoza-
tot fogalmazott meg?

– Nincs összefüggés a kettő kö-
zött. A mostani bejelentés kapcsán 
szeretném kiemelni és hangsúlyoz-
ni, hogy közbiztonsági kérdésekkel 
nemcsak polgármesterként, hanem 
már önkormányzati képviselő-
ként is foglalkoztam, még évekkel 

ezelőtt. Akkor sem bújtam senki 
háta mögé, hanem nyíltan és a ne-
vemmel vállaltam mindazokat a 
lépéseket, amiket a város közbiz-
tonságáért tettem és tenni fogok a 
következő időszakban is. A mostani 
helyzetnek azonban nem én vagyok 
az elindítója. Én városvezetőként 
a felhívásoknak, levelezéseknek, 
telefonbeszélgetéseknek a követ-
keztében éreztem úgy, hogy tényleg 
lépni kell, ezekkel sokan megkeres-
tek. Természetesen az igazságszol-
gáltatással együtt kell itt fellépni. 
Csak így tudnak olyan eredmények 
születni, amelyeket a közösség jo-
gosan elvár tőlünk. 

 
– Rugózzunk még a kérdésen: 

az említett család ugyebár évti-
zedek óta Székelyudvarhelyen 

él. Miért pont most érezte úgy, 
hogy legalább nyilatkozatok 
szintjén lépni kell? Ugyanakkor 
milyen további lépéseket tervez? 

– Itt nem maga a család, hanem 
a cselekedeteik az elítélendők. 
Nem a nevekről van szó, hanem 
minden olyan ügyről, amit bárki 
is tett a közösség ellen, legyen szó 
fenyegetésekről, zsarolásokról. A 
közbiztonság mindig is kitűzött cé-
lom volt, és meggyőződésem, hogy 
a helyiek el is várják ezt a minden-
kori városvezetőktől – az önkor-
mányzati képviselőktől is –, hogy 
kiálljanak és fi gyeljenek erre. Ne-
künk nem szabad megtorpannunk, 
hiszen mi azokat az embereket 
képviseljük, akiktől négyévente a 
szavazatukat kérjük, cserében el is 
várnak tőlünk olyan megvalósítá-
sokat, amiket megígértünk. 

– Térjünk át egy kérdés erejéig 
az úgynevezett nagypolitikára. 
Kérem, beszéljünk egy keveset 
az RMDSZ-szel való viszonyá-
ról; főleg annak tükrében, hogy 
a kormányon lévő RMDSZ már-
már „önti rá” a pénzt a környező 
településekre (például Csíksze-
redára és Gyergyószentmiklós-
ra), Székelyudvarhely azonban 
kimaradt. Ön szerint miért?

– Volt, van és lesz is egyeztetés 
az RMDSZ csúcsvezetésével; nemrég 
voltunk Bukarestben Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnöknél, egyúttal miniszter-
elnök-helyettesnél. Mi tényleg keres-
sük azokat a pénzügyi lehetőségeket, 
amelyek az elképzeléseink megvaló-
sításához szükségesek. Mert tudjuk, 
hogy bármilyen és akárhány tervünk 
is legyen, azok megvalósításához 
pénzre van szükségünk.

– Tehát értsük úgy, hogy tü-
relmet kér a székelyudvarhelyi-
ektől, mert jönni fog a pénz? 

– Meg vagyok erről győződve.
Székelyudvarhely az elmúlt időszak-
ban is a térség motorja kellett vol-
na legyen, értem ezalatt az 
udvarhelyszéki települések 
mozgalmát. Az elmúlt idő-
szakban elodázott társulási 
lehetőségeket idén reménye-
im szerint meg tudjuk való-
sítani Udvarhelyszék számá-
ra. Az igazi eredményeket 
térségi szinten lehet elérni, 
ehhez azonban közös gondolkodásra 
és olyan fejlesztésekre van szükség, 
amelyek ezt meg is mutatják. 

– Úgy legyen! Évek óta hall-
juk, hogy tucatnyi nagyberuhá-
zásra nyert pályázatot a város. 
Megvan erre az önrész? Hiszen 
egy nyertes pályázat önmagá-
ban még nem sok, ehhez önrész 
és kivitelezés kell. Egyáltalán, 
ezeknek mikor lesznek látható 
nyomai?

– Ahhoz, hogy ezeket a pályá-
zati lehetőségeket a város le tudta 
és a jövőben is le fogja hívni, elő-
ször a város vagyoni kérdéseinek 
rendbetétele volt az elsődleges 
feladatunk. Vagyis az, hogy Szé-
kelyudvarhely 15 európai uniós 
pályázaton keresztül közel 30 mil-
lió eurót le tudott hívni, annak kö-
szönhető, hogy rendeztük a vagyo-
ni kérdéseket. Mert tudni kell, hogy 
minden pályázat elsődleges papír-
ja a megpályázandó létesítmény – 
út, járda, épület – telekkönyve. Azt 
is tudni kell, és beszélnünk is kell 
róla, hogy 2016-ig Székelyudvarhe-
lyen egyszerűen nem voltak nyer-
tes európai uniós pályázatok. So-
kat hangoztatjuk, hogy városunk 
le van maradva Csíkszeredához és 
Sepsiszentgyörgyhöz képest, ha vi-
szont megtekintjük a Központi Fej-
lesztési Régió honlapját, láthatjuk, 

Folytatás a 7. oldalon  

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely 
polgármestere. „Sokan 
megkerestek közbiztonsági 
kérdésekkel”

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• A választóktól négyévente kérik a politikusok a 
szavazataikat, ezért cserébe azonban előbbiek el is 
várnak olyan megvalósításokat, amiket a politikusok 
a kampány hevében megígértek. Ilyen megvalósítás 
lehet például egy város közbiztonságának erősítése – 
vallja a Székelyhonnak adott interjújában Gálfi Árpád, 
Székelyudvarhely polgármestere.




