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Nem szeparatizmus, és nem 
irányul Bukarest ellen a Nyugati 
Szövetség a kezdeményezők 
szerint, akik szeretnék a saját 
kezükbe venni sorsukat.

 » KRÓNIKA 

Nyugati Szövetség (AVE) elneve-
zéssel együttműködési megál-
lapodást kötött szombaton az 

ország négy nyugati nagyvárosának 
– Arad, Nagyvárad, Kolozsvár és Te-
mesvár – elöljárója az európai uniós 
források hatékony lehívása és a gazda-
sági fejlődés előmozdítása érdekében. 
A partnerségről szóló dokumentumot 
Gheorghe Falcă aradi, Ilie Bolojan 
nagyváradi, Emil Boc kolozsvári és 
Nicolae Robu temesvári polgármes-
ter látta el kézjegyével a Béga-parti 
nagyváros polgármesteri hivatalának 
dísztermében. Mint ismeretes, Nicolae 
Robu szeptember 28-án jelentette be, 
a „nyugati négyszög” létrehozását, 
jelezve, az informális szövetkezéssel a 
résztvevők európai pénzek felhaszná-
lásával próbálnának nagy infrastruk-
turális beruházásokat megvalósítani.

Most házigazdaként a Béga-parti 
város elöljárója kiemelte, az infor-
mális fórum ötletek és tapasztalatok 
kicserélésére szolgál a négy nagyvá-
ros vezetője között, ezen túlmenően 
nagyberuházásokat kívánnak közösen 
végrehajtani, megteremtve például az 
érintett települések nagy sebességű ösz-
szeköttetését. Temesvár polgármestere 
közölte, az alapító okirat a száz évvel 
ezelőtt elfogadott Gyulafehérvári nyi-
latkozaton alapszik, és a közösségek 
szabad társuláshoz való jogát tekinti 
kiinduló alapnak.

Erős, tehetős városokká válnának
Emil Boc fontosnak tartotta hangsú-
lyozni, hogy kezdeményezésüknek 
semmi köze a szeparatizmushoz. „En-
nek a szövetségnek nincs köze sem-
miféle tervhez, amely területi szepa-
ratizmust céloz, vagy megkérdőjelezi 
a román állam egységes voltát. Ez a 
projekt nem irányul Bukarest ellen 
sem, ellenkezőleg, azt szeretnénk, ha 
együtt tudnánk erősebbé és gazda-
gabbá tenni Romániát. Egyetlen or-
szág sem tud igazán gazdaggá válni, 
ha nincsenek erős és tehetős városai” 
– állapította meg Kolozsvár polgár-
mestere. Boc hozzátette: a Nyugati 
Szövetség alappillére a szubszidiari-
tásnak az Európai Unióról szóló szer-
ződésben foglalt elve, miszerint a dön-
téseket az állampolgárokhoz a lehető 
legközelebb eső közhatóság szintjén 
kell meghozni. A négy polgármester – 
különben valamennyien az ellenzéki 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) politiku-
sai – sajtótájékoztatóján elhangzott, 

hogy a partnerség keretében regioná-
lis fejlesztési társulást is létrehoznak 
az európai uniós források megpályá-
zása érdekében.

Nemet mondanak 
a központosításra
Különben az elöljárók nem titkolták: 
elégedetlenek a Bukarest-központú 
politizálással. Emil Boc úgy fogal-
mazott: a központosításon alapuló 
kormányzati módszer immár a múlté. 
„Az EU-ban 300 régió működik. Ha 
mindezek a fejlesztési motorok maxi-
mális fokozattal működnének, a dol-
gok sokkal jobban haladnának előre. 
A mi kezdeményezésünk azt szolgálja, 
hogy Románia érdekében használja fel 
ezeket a fejlesztési motorokat” – hang-
súlyozta a kincses városi elöljáró.

Nagy tervek
Egyébként a Nyugati Szövetség céljai 
között szerepel a négy város közötti 
mobilitási lehetőségek fejlesztése, az 
erdélyi, a Via Carpatia- és a Temes-
vár–Belgrád-autópálya megépítésének 
felgyorsítása, a négy várost összekötő 
gyorsvasúthálózat kiépítése, régiókö-
zi és régión belüli tömegközlekedési 
hálózat létesítése, egy-egy regionális 
kórház építése Kolozsváron és Temes-
váron.

Lesz támogatás, de nem most
Brüsszel amúgy pártolja a kezde-
ményezést. A Transilvania Reporter 
című portál bő egy hónappal ezelőtt 
kereste meg az alakuló szövetség 
kapcsán az Európai Bizottságot, az 
uniós illetékesek pedig arról tájékoz-
tatták, hogy jó szemmel nézik Kolozs-
vár, Temesvár, Nagyvárad és Arad 
közös fellépését, de jelenleg nincs 
olyan fi nanszírozási mechanizmus a 

kohéziós politika anyagi hátterét biz-
tosító uniós alapnál, amely különbö-
ző fejlettségű, nem szomszédos tele-
pülések támogatását lehetővé tenné. 
A brüsszeli illetékesek ugyanakkor 
azt is közölték a román újságírókkal, 
hogy az Európai Unió következő ha-
téves büdzséje, a 2021–2027-es már 
magában foglalhat olyan fi nanszíro-
zási lehetőségeket is, amelyekbe „be-
leillik” a négy erdélyi város.

Van precedens, lehetnek követők
A kezdeményezés amúgy nem teljesen 
új Európában: az Unió nyugati részén 
a Quattropole is hasonló elgondolás 

alapján működik. A francia Metz, a 
német Saarbrücken és Trier, valamint 
Luxemburg városok közös stratégiák 
mentén igyekeznek láthatóbbakká 
válni a kontinensen. 2000-ben még 
csak egy informális szövetségként in-
dult az együttműködés, de 2014 óta 
a Quattropolénak már jogi háttere is 
van, egyesületként jegyezték be Né-
metországban.

Ugyanakkor a bukaresti sajtó sze-
rint Romániában is lehetnek követői 
a kezdeményezésnek, az Adevărul 
napilap például a társulás bejelen-
tésekor arról cikkezett, ez a példa 
országos szintű jelenséget indíthat 
el. „A közösségeknek el kell gon-
dolkodniuk azon, nem jobb-e, ha a 
saját kezükbe veszik a sorsukat, és 
megpróbálnak a saját szakállukra 
fejlődni. Ez bizonyos fajta föderali-
zálást jelent, nem az állam egységes 
jellegének szétverése értelmében, 
hanem egy társadalom érdekei el-
len irányuló döntéshozatali mo-
nopólium lerombolásáért” – írta a 
cikk szerzője, megemlítve, hogy a 
moldvaiak például hiába szerveztek 
felvonulásokat azokért az autópá-
lyákért, melyek kihúznák Románia 
legszegényebb régióit az elszigetelt-
ségből, senki sem mozdította egyet-
len ujját sem.

A FEJLŐDÉS ÉS AZ UNIÓS PÉNZEK HATÉKONY LEHÍVÁSA A KÖZÖS CÉL

Szövetségben a nyugati városok
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Variáció 
autonómiára

Ugyan, ha eszükbe is jutott a kifejezés, akkor is 
gyorsan elhessegették, mégis egyfajta autonómiát, 
avagy Bukaresttől való lehető legnagyobb mértékű 
függetlenedést szeretné a négy nyugat-romániai 
város – Nagyvárad, Temesvár, Arad és Kolozsvár 
–, ezért is kötötték meg a hétvégén a Nyugati Szö-
vetség (AVE) elnevezésű együttműködési megálla-
podást. Céljuk ugyanis nem más, mint hogy maguk 
döntsenek a fejlesztésekről, beruházásokról, és az 
ezekhez szükséges európai uniós forrásokat is köz-
vetlenül Brüsszelből, nem pedig Bukaresten keresz-
tül szereznék meg, mivel utóbbi kapcsán nincsenek 
túl jó tapasztalataik.

Persze ne legyenek illúzióink, a jól hangzó terve-
ken túl igazából egy politikai szövetségről van szó, 
amellyel sikeres ellenzéki vezetők „mutatnak be” a 
szociálliberális kormánynak. És ha eszükbe jutott, 
hogy ez tulajdonképpen önrendelkezés, ha nem, 
és hiába hangoztatták fennhangon, hogy szó nincs 
szeparatizmusról, amint az nagyjából borítékolható 
volt,  a kormány fő erejét képező Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) éppen olyan vehemensen és éppen 
azokat a lózungokat hangoztatva reagált a kezde-
ményezésre, ahogy a székelyföldi autonómiatö-
rekvésekre reagál a teljes román politikai paletta. 
Köztük persze azok a nemzeti liberális pártiak (PNL) 
is, akik most kvázi ugyanazt tűzték a zászlajukra. 
Mert mit is hallhattunk a kormánypárti politikusok-
tól? Például, hogy „Románia történelme során nem 
leselkedett még nagyobb veszély a román állam te-
rületi egységére”, vagy hogy az intézkedés kihat „az 
állam függetlenségére”, egyenesen „Románia-elle-
nes támadás”.

Nem ringatjuk magunkat álomvilágban, így meg 
se fordul a fejünkben – pláne ennyi választás kö-
zeledtével –, hogy a nemzeti liberálisok ezentúl 
nagyobb empátiával viszonyulnak a magyar au-
tonómiatörekvésekhez. Annak viszont módfelett 
örülnénk, ha nem csupán politikai hatásvadász in-
tézkedésnek szánnák az összefogást, és elindulna 
egyfajta együttgondolkodás, ami a következő eu-
rópai uniós költségvetési ciklusban konkrét közös 
projektekben is testet öltene.

Mint ahogy annak is örülnénk, hogy ha a nyugati 
példa ragadós lenne, és minél többen belátnák, hogy 
csak akkor jutunk egyről a kettőre, ha már nem Buka-
restben dől el, hogy hol, mikor és miből épülnek utak, 
autópályák, repülőterek vagy regionális kórházak. 
Ahogy az Adevărul.ro portál is írta nemrég, például 
a moldvaiak is saját kezükbe vehetnék a saját sorsuk 
alakítását, ha már az elmúlt majdnem harminc év 
tapasztalata azt mutatja, hogy Bukaresttől sok jóra 
nem számíthatnak, hiszen még egy kapavágás sem 
történt a várva várt autópályáik egyelőre csak papí-
ron körvonalazódó nyomvonalán.

Csakis is így lehet ugyanis lebontani a központo-
sítás egyre magasodó falát. Hiszen – mint láthattuk 
– az elmúlt néhány évben sok decentralizáció bizo-
nyult tulajdonképpen centralizációnak, és éppen 
azokat a rendelkezésre álló uniós forrásokat nem 
sikerült a korábbi ciklusban elkölteni, amelyek Buka-
resten múltak, vagyis inkább buktak.

És ami manapság a Dâmbovița-parti fővárosban 
történik, még a korábbiaknál is zűrzavarosabb jö-
vővel kecsegtet. Nézzük csak azt, hogy a kormány 
annyira sem tud előretervezni, hogy a miniszterel-
nöknek december 8-án fogalma nincs, meglesz-e 31-
éig az év elején beígért száz kilométernyi autópálya. 
Közben meg – váltig hangoztatva, hogy van pénz, és 
jövőre is lesz – a kormány tartalékalapjából különíte-
nek el összegeket a decemberi nyugdíjak kifi zetésé-
re, és az azok folyósításával járó postai költségekre.

A legfrissebb brüsszeli nyilatkozatok szerint van 
remény arra, hogy a négy szövetkező nagyváros sa-
ját kezébe vegye az irányítást, és a következő költ-
ségvetési ciklusban pályázni is tud, hogy a közös-
ség érdekei mentén fejleszthessen.

Hogy egyedül lesz-e ezzel, nehéz lenne megjósol-
ni. De minél több hasonló kezdeményezés születik, 
annál inkább bízhatunk abban, hogy egyszer meg-
érjük: a székelyföldi autonómiát sem tekintik ördög-
től valónak.
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Többek akarnak. Nagyvárad a másik három várossal még több EU-pénzre pályázna
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 » Az elöljárók nem 
titkolták: elégedetlenek a 
Bukarest-központú poli-
tizálással. Emil Boc úgy 
fogalmazott: a központosí-
táson alapuló kormányzati 
módszer immár a múlté.

PSD: veszély a román állam területi egységére

Románia történelme során nem leselkedett még nagyobb veszély a román 
állam területi egységére – fogalmazták meg a nyugat-romániai városok ösz-
szefogása kapcsán szociáldemokrata párti (PSD) politikusok. Az Adevărul.ro 
portál által idézett kormánypártiak szerint az intézkedés „populista”, és kihat 
„az állam függetlenségére”. A legkeményebben Adrian Bourceanu Neamţ me-
gyei tanácsos fogalmazott, aki arra vár, hogy a román kormány diplomáciai 
és döntéshozó szervei „azokkal a románokkal tandemben, akik kiötölték ezt 
a Románia-ellenes támadást”, tisztázzák ezt az „új víziót”.




