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Dr. Csedő Csaba István volt polgármes-
ter egy öt évvel ezelőtti interjúban úgy 
emlékezett vissza erre a periódusra, 
hogy fontosnak tartotta megismer-
ni az embereket és a közösséget, de 
ugyanolyan súllyal bírt a város és in-
tézményeinek megfelelő működtetése 
is. Polgármestersége alatt, a város első 
megnyert pályázata révén sikerült egy 
éjszakai menedékhelyet kialakítani a 
Gyermek-sétányon, a Petőfi  utca ekkor 
alakult át sétálóutcává, sikerült bőví-
teni a földgáz-hálózatot, mindemellett 
a város kulturális élete is nagy lendü-
letet nyert: megalakult többek között a 
Csíki Játékszín. Sportpálya épült, és a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetemnek 
köszönhetően elkezdődött a távoktatás 
Csíkban, ezt követte a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem informatika karának 
létrehozása.

„A Sapientia egyetem gondolata ezek 
után jelent meg, és vált valósággá, kö-
szönhetően Orbán Viktornak, és az el-
ső Orbán-kormánynak. Sok munka volt 
ebben is, az épület megvásárlása, elő-
készítése. Egy dolog, amit nem tudtam 
megcsinálni, és nagy lelki fájdalmam, 
az öregek otthona. Letettük az alapkö-
vet, és a hely jó lett volna, de nem volt 
támogatás. Templomok épültek, nem is 
egy, egyik helyett legalább lehetett vol-
na egy idősotthont építeni” – vélekedett.

Mindemellett a térség fenntartható 
gazdasági fejlesztése érdekében kidol-
gozták az Agenda 21 elnevezésű gazda-
ságfejlesztési tervet, amely közel tízéves 
városfejlesztési stratégiát vázolt fel. Az 
Agenda 21-et 2002-ben a lakosság szá-
mára is elérhetővé tették: magyar nyel-
ven is olvasható volt, ismertette a mun-
kacsoportokat és az ellenőrző bizottság 
tagjait, közösségi konzultációra adva 
lehetőséget.

2001-ben született meg az a felhívás, 
amelyben Csíkszereda elöljárói arra 
buzdították a lakosságot, hogy marad-
janak távol a román nemzeti ünnep-
től, a december elsejei ünnepségektől. 
„December elseje számunkra a be nem 
váltott székelyföldi ígéreteket, a nyolc-
van év óta is hiányzó és meg nem va-
lósult autonómiát jelenti. Éppen ezért 
a december elsejei ünnepségektől való 
távolmaradás mindannyiunk egyéni 
joga. Részvételre sem egyének, sem 
intézmények vagy iskolák nem köte-
lezhetők. A fentiek szellemében kérjük 
csíkszeredai magyar polgártársainkat: 
maradjanak távol a december elsejei 
állami ünnepségektől. Azok pedig, 
akik a nyilvánosság elé kényszerülnek, 
érzelmeiket vállalva gyászszalagot vi-
seljenek.”

2000-ben ugyancsak kétfordulós 
helyhatósági választásokat tartottak: a 
korábbi évek tapasztalataira alapozva 
Dr. Csedő Csaba István függetlenként 
indult a megmérettetésen. Négy ellen-
fele volt: az RMDSZ jelöltje Biró Albin 
volt, a liberálisoké György Béla Zsolt, a 
kereszténydemokratáké Miron Dușa, az 
AP pedig Téglás Doinát jelölte. Ezúttal 
is Dr. Csedő Csaba bizonyult a legnép-
szerűbbnek: az első fordulóban 8892 
szavazattal végzett az élen. Biró Albin 
2555 szavazattal lett második, de ezek a 
számok már sejteni engedték a végered-
ményt. A második fordulóban Csedő 
8899 szavazattal közel 90 százalékos 
győzelmet aratott Biró Albin felett, aki-
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nek csak 1318 szavazatot sikerült meg-
szereznie.

Érdekességképpen azt is meg kell 
említenünk, hogy az akkori (2001. ápr. 
4.) területi RMDSZ, amely Biró Albin 
vezetése alatt működött, összetűzésbe 
került az egy évvel korábban alakult 
CSTIT (Csíki Területi Ifj ak Tanácsa) ve-
zetőségével. Hargita megye tanácsának 
jelenlegi elnöke, Borboly Csaba (akkor 
még CSTIT-elnökként) azzal vádolta Biró 
Albint, hogy az ki akarja lakoltatni őket. 
A közelgő RMDSZ-tisztújításon az ifj ak 
Ráduly Róbert Kálmánt támogatták. Vél-
hetően a kilakoltatási incidens – amely 
Ráduly Róbert szerint „a hatalommal va-
ló visszaélés” eszköze volt – hozzájárult 
az új jelölt sikeréhez.

És akkor jött Ráduly...

A 2004-es helyhatósági választásokon 
Csedő doktor teret engedett az újabb je-
lölteknek. A kétfordulósra tervezett pol-
gármester-választást már az első forduló 
eldöntötte: a jelöltek közül Ráduly Ró-
bert Kálmán RMDSZ-es jelölt fölényesen 
elnyerte a csíkiak bizalmát, és az érvé-
nyes szavazatok közel 74 százalékát vitte 
el. Konkrétan 8788 szavazatot kapott (a 
többi három jelölt alig haladta meg az 
ezres szavazatszámot). Ráduly mellett 
még Tamás Sándor József indult függet-
lenként, Pănescu Tiberiu a liberálisok 
részéről és Andrei Jean-Adrian a szociál-
demokraták képviseletében.

Ráduly polgármesteri pályafutása 
előtt, 1996-ban az RMDSZ Hargita megyei 
parlamenti képviselője lett, 1999–2000-
ben pedig az RMDSZ Elnöki Hivatalának 
külpolitikai tanácsosa volt. 2004-től egé-
szen 2015-ig, majd 2016-tól napjainkig ve-
zette és vezeti Csíkszeredát.

A 2008-as helyhatósági választások is 
eldőltek már az első fordulóban. Ráduly 
Róbert Kálmán ugyancsak az RMDSZ je-
löltjeként nyerte el a csíkiak bizalmát öt 
riválisával – Papp Előd (MPP), Pănescu 

Adrian (PNL), Andrei Jean-Adrian (PSD), 
Tamás Sándor János független és Zudor 
Ferenc (liberális-demokrata) – szemben. 
Ezúttal Ráduly 7519 szavazattal nyert, a 
második helyen végző Papp Előd csak 
3055 szavazatot szerzett meg.

Itt érdemes azt is megjegyeznünk, 
hogy a megyei tanács elnöki tisztségéért 
folytatott harc 2008-ban Borboly Csa-
ba RMDSZ-es és Szász Jenő MPP-s jelölt 
között dúlt. Tehát a polgármesteri és a 
megyei elnöki tisztségért is RMDSZ-es 
és MPP-s jelöltek harcoltak. Ugyanakkor 
az is megfi gyelhető, hogy a „szavazati 
kedv” akkoriban jelentősen csökkent 
Csíkszeredában, habár ez országos ten-
denciaként mutatkozott.

A 2012-es helyhatósági választásokat 
Ráduly Róbert Kálmán ismét az RMDSZ 
színeiben nyerte meg 10404 szavazattal, 
messze elhagyva kihívóját, az MPP-s 
Bokor Mártont, aki csak 2059 szavazatot 
szerzett meg.

Ráduly Róbert Kálmán ezen mandátu-
mát a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 
törte meg, amikor 2015 nyarán Szőke Do-
mokos alpolgármesterrel együtt őrizetbe 
vették a városvezetőt. A vádirat szerint a 
csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési 
Házát szándékosan nyomott áron vásá-
rolta meg az önkormányzat. Emellett több 
más vádpont is megjelent, többek közt az, 
hogy a polgármester nagyobb összeget 
kapott egy áruház építéséért és a közúti 
rendezéshez szükséges építkezési enge-
délyek kibocsátásáért, illetve, hogy pénzt 
kért egy mobilszolgáltatói szerződés meg-
kötése érdekében.

A hosszú ideig húzódó eljárást 2019 
januárjában szüntették meg: a vádak 
alaptalannak bizonyultak, ám a DNA 
fellebbezett, tehát a történet még mindig 
folytatódik. Ám Ráduly 2015 júniusában, 
még a büntetőeljárás kezdetekor lemon-
dott tisztségéről. A meghurcoltatás ki-
hatott a következő évben megszervezett 
helyhatósági választásokon elért eredmé-
nyére, ugyanis abban az évben a korábbi 
választásokhoz képest jóval kevesebb 
voksot szerzett meg. Ezúttal csak 7699 
szavazattal győzött Tőke Ervin EMNP-s 
jelölttel szemben. A hat jelölt közül Somay 
Péter volt a harmadik magyar polgármes-
terjelölt, aki az MPP színeiben indult, de 
ő kapta a legkevesebb szavazatot (487-et).

Az választások akkori eredményekép-
pen a 19 képviselői székből tizenhármat 
RMDSZ-esek foglalhattak el, az EMNP 
részéről hárman, a PNL-től pedig két kép-
viselő jutott be a tanácsba, míg a PSD-nek 
egy mandátumot sikerült megszereznie. 
Az MPP-nek egy sem jött össze.

2020. szeptember 27-én a csíkszere-
daiak a rendszerváltás utáni hatodik 
alkalommal szavazhatnak bizalmat egy 
újabb polgármesternek. Mivel az idén 
március 7-én megrendezett előválasztá-
son Korodi Attila, az RMDSZ képviselője 
a szavazatok közel 74 százalékát szerezte 
meg Ráduly Róbert Kálmán hivatalban 
levő polgármesterrel szemben, eldőlt, 
hogy utóbbi nem indul ezen a megmé-
rettetésen. Az RMDSZ színeiben tehát 
Korodi Attila, míg az Erdélyi Magyar 
Szövetség színeiben ismét Tőke Ervin lép 
porondra. A történet tovább íródik.

Az anyag elkészítéséhez egyebek mellett a korabeli újságok (nyomtatott és 
online), archív anyagok szolgáltak forrásként. Mindemellett felhasználtuk a 
Bárdi Nándor által szerkesztett Együtt és külön. Az erdélyi magyarok önszer-
veződése (1989–1990) c. tanulmánykötetet, illetve a Szabó Katalin és Sarány 
István által szerkesztett Megyecsinálók c. könyvet. A választásokkal kapcsola-
tos hivatalos, az 1996–2016 idősávra vonatkozó információk az alegeri.roaep.
ro honlapon is elérhetők.
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