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Csedő kö-
zel tizenegy 
éven keresz-
tül vezette a 
várost: először 
az RMDSZ 
színeiben 
nyerte meg a 
választáso-
kat, majd a 
következő két 
megméretteté-
sen (1996-ban 
és 2000-ben) 
függetlenként 
is sikeresen 
zárta a kam-
pányt.

1989. december 24-én az országban 
az elsők között megalakult a helyi Ma-
gyar Demokrata Szövetség, a későbbi 
megyei területi RMDSZ. A húsztagú 
szervezet élére Ferenczes Istvánt ne-
vezték ki, aki elmondása szerint 1989 
és 1995 között „vitte az RMDSZ zongorá-
ját”. A Szövetség tagjai olyan személyek 
voltak, akik a későbbiekben meghatá-
rozták a csíkszeredai politikai tér ala-
kulását: többek között Vorzsák János, 
Tánczos Vilmos, Borbély László, Beder 
Tibor, Vorzsák István, Zólya László, 
Sántha Pál Vilmos, Kálmán Dénes, Bíró 
Albin és dr. Zsidó Ágnes.

Ezt az időszakot talán úgy lehetne 
jellemezni, mint a közösség remény-
teljes újjászületését, hiszen a demok-
ratikus felelősségvállalás jegyében 
mindenki tenni akart valamit saját le-
hetőségeinek, szakmai felkészültségé-
nek megfelelően. Nem véletlen az, hogy 
a civil és politikai, valamint a gazdasá-
gi szereplők különböző szervezeteket 
hoztak létre vagy vállalták azokban a 
vezetői tisztségeket. Csíkszereda 1989 
előtti vezéregyéniségei, mint például 
Pataki Imre jogász, Ferenczes István, 
Csutak István vagy Benkő Sándor azál-
tal, hogy már a forradalom legelső nap-
jaiban vállalták a közösség megszer-
vezését, lélekjelenléttel tudtak fellépni 
azért, hogy elkerülhetővé váljon a for-
radalom zűrzavarában a káosz. A csík-
szeredai közösség új vezető elitjét tehát 
olyan személyek alkották, akik koráb-
ban is valamilyen formában a közösség 
élén álltak, például gyárigazgatóként, 
jogászként, tanárként vagy orvosként. 
Valamiért mindannyian köztiszteletnek 
örvendtek, hitelesek voltak a közösség 
szemében. A későbbiekben közülük 
kerülnek ki azok a politikai személyisé-
gek, akik a jelen pillanatig a magyar ki-
sebbség képviseletében számottevően 
alakítják a politikai, közéleti folyama-
tokat, helyi vagy országos szinten.  

Csíkszereda első polgármestere: 
László Pál elektromérnök

Csak a rend kedvéért jegyezzük meg, 
hogy Hargita megye létrehozásakor, 
1968-ban Albert András volt a polgár-
mester funkcióit ellátó „néptanácsel-
nök”, illetve a pártbizottság titkára. 1968 
novemberében Ráduly Elek, majd Búzás 
Balázs lett a városvezető, és 1983-tól a 
rendszerváltásig Fábián András volt a 
párttitkár.

1990 első heteiben tehát megszervez-
ték a város közigazgatását. A Nemzeti 
Megmentési Front csíkszeredai Tanácsa 
a helyi közösség javaslatait fi gyelembe 
véve január 19-én László Pál elektro-
mérnököt, a Hargita megyei Építőipari 
Vállalat aligazgatóját nevezte ki a város 
polgármesterévé, Buslig Józsefet pedig 
alpolgármesterré. A megye igazgatására 
Várday György közgazdászt kérték fel.

Az 1990. május 20-án megtartott el-
ső demokratikus parlamenti választá-
son Hargita megyében 90 százalék fö-
lötti volt a részvételi arány. Az RMDSZ 
bezsebelte mind a képviselő-, mind a 
szenátorjelöltekre leadott szavazatok 

több mint 85 százalékát, így két szená-
tort (Verestóy Attilát és Hajdu Meny-
hért Gábort), valamint öt képviselőt 
(Borbély Ernőt, Csutak István Ferencet, 
Incze Bélát, Borsos Géza Józsefet és 
Nagy Benedeket) küldhetett a román 
parlamentbe.

László Pál mindössze két évig volt 
polgármester: 1991. október 30-án szív-
roham okozta halálát. Kétéves polgár-
mesteri tevékenysége alatt Csíkszereda 
utcái visszakapták magyar nevüket, 
valamint bevezették a magyar nyelvű 
tanügyi oktatást. Az Ezer Székely Leány 
Napja elnevezésű találkozót is az ő pol-
gármestersége alatt élesztették újjá.

Mint azt a Székedi Ferenc, akkori 
RMDSZ-elnök által írt nekrológ meg-
jegyzi, „ő volt az újjászületett demok-
rácia, az építészetétől, hagyományaitól 
kényszerrel eltérített és oly nehezen 
magára találó város első polgármeste-
re. Az a közösségi ember, aki talán nem 
is tudta, hogy mire vállalkozott. Aki-
nek a fejére szakadt az átmenet minden 
kínja-keserve, akinek a régi, romboló 
társadalomszerkezet és az olyannyira 
vajúdó új között az egyensúlyhelyzetet 
kellett volna megtalálnia. Anyagi fe-
dezet és bárki kezében máról holnapra 
infl áció olvasztotta pénz nélkül. Akinek 
a gyors változások óhaja és a szűkre 
szabott lehetőségek kényszere között 
meg kellett volna találnia az ígéret föld-
jét. (...) Fizetsége minálunk az egyéntől 
elfoszló, a magánélettől elszakadozó 
idő, a megromló egészség és olykor-oly-
kor a lelkiismeret egyetlen megnyugta-
tó villanása: talán én is tettem valamit. 
(...) De ő nem játszott, ő nem alakított: 
mindig ő maga volt, és nem ritkán a 

lélek páratlan érzékenységével találta 
meg nehéz helyzetekből a kiutat. Csak 
ebből, a legkegyetlenebből nem sike-
rült. Pedig tudom, jól tudom, ő is a túl-
élés, az ittmaradás megszállottja volt.”

Ezt követően Csiszér Andor, az egy-
kori Hargita Megyei Tervezőintézet veze-
tője vette át pár hónapra a polgármesteri 
tisztséggel járó teendőket, majd 1992 feb-
ruárjában megtartották az első demok-
ratikus helyhatósági választást.

Választás, majd lemondás

Az első igazi önkormányzati válasz-
tásra készülve az RMDSZ tíznél is több 
személyt keresett meg, hogy legyen a 
polgármesterjelöltje. Végül a 43 éves So-
may Pál erdőmérnök vállalta a megmé-
rettetést. Ellenfele a 32 éves György Béla 
Zsolt volt, a Csíki Platform elnevezésű, 
főleg fi atal vállalkozókat tömörítő szer-
vezet jelöltje. Kettejük versenyét Somay 
nyerte, ám alig másfél évig volt polgár-
mester, majd lemondott tisztségéről. 
Ideiglenesen Erdei István, az akkori al-
polgármester vette át a város vezetését, 
majd 1993 őszén időközi helyhatósági 
választást tartottak, amelyen Dr. Csedő 
Csaba István korábbi kórházigazgató és 
önkormányzati képviselőnek szavaztak 
bizalmat.

Csedő közel tizenegy éven keresztül 
vezette a várost: először az RMDSZ szí-
neiben nyerte meg a választásokat, majd 
a következő két megmérettetésen (1996-
ban és 2000-ben) függetlenként is sike-
resen zárta a kampányt.

1996-ban kétfordulós volt a válasz-
tás. Az első fordulóban hatan indultak 
a polgármesteri székért: Dr. Csedő Csa-

niuk az ígéret földjét
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ba István, Rákosi Zoltán és György Béla 
Zsolt függetlenként, Buzás László az 
RMDSZ színeiben, Bogdan Iulia a Tár-
sadalmi Demokrácia Romániai Pártja 
(PDSR), illetve Bíró Imre a Liberális 
Párt jelöltjeként. A második forduló-
ra a legtöbb szavazatot Csedő (7789) 
és Rákosi (5585) kapta, Buzás László 
harmadik lett 3747-tel. Ennek ellené-
re a második fordulóban Csedő Csaba 
és Buzás László versengett a szavaza-
tokért, végül a hivatalában levő pol-
gármester elsöprő győzelmet aratott: 
10768 szavazattal, közel 79 százalékkal 
nyert Buzással szemben, aki csak 2976 
szavazatot, azaz mintegy 22 százalékot 
gyűjtött össze.

Érdekes adalék, hogy Rákosi Zol-
tán visszalépett a második fordulótól, 
így nem lett független-független ver-
sengés. Noha a számok azt mutatták, 
hogy a szavazók inkább az ugyancsak 
függetlenként induló számára sza-
vaztak bizalmat, Rákosinak az volt az 
elve, hogy „megfelelő támogatottság 
hiányában egy vezető nem tud igazán 
jó munkát végezni.” Ezt tartotta szem 
előtt az 1996-os csíkszeredai polgár-
mester-választáskor is, ahol barátai, is-
merősei biztatására indult. „Rávettek, 
hogy mindenki mellém áll, meggyőz-
tek. A Sutában, ahol lakom, minden-
nap elvágták a kábelt, így nem tudtam 
senkivel beszélni. A választáson nem 
úgy volt, ahogy mondták, furcsa dol-
gok történtek. Eljött Jakubinyi György 
érsek, azt mondta, nehogy megtörtén-
jen, hogy más felekezetű legyen a pol-
gármester. Bejutottam a második for-
dulóba, de amikor már odajutottunk, 
hogy a föld alá helyezett telefonkábelt 
is kiásták, és tüzet tettek rá, azt mond-
tam, álljunk meg, hát nem én vagyok az 
egyes számú közellensége a városnak, 
és visszaléptem. Most azt mondom, ör-
vendek, hogy nem lettem polgármester, 
mert lehet, hogy már alulról szagolnám 
az ibolyát” – mesélte.

Folytatás a  IV.  oldalon т




