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Kinyitották  Pandora szelencéjét
Az észak-erdélyi megyék is szövetséget akarnak

• Az infrastrukturá-
lis fejlesztések saját 
hatáskörbe vonása 
lenne az elsődleges 
célkitűzése a Cătălin 
Cherecheș ötletgazda, 
Nagybánya polgár-
mestere által beje-
lentett Észak-erdélyi 
Szövetségnek is.

B Á L I N T  E S Z T E R

Észak-erdélyi szövetségbe tö-
mörül Máramaros, Szatmár, 
Szilágy és Beszterce-Naszód 

megye a négy megye közgyűlése, 
a négy megyeszékhely és több me-
gyei jogú város révén – jelentette 
be Cătălin Cherecheș ötletgazda, 
Nagybánya polgármestere. Fon-
tosnak tartotta ugyanakkor leszö-
gezni, hogy nem a Nyugati Szövet-
ség megfelelője lesz, mivel nem 
egy politikai színezetű projekt, ők 
mindössze Észak-Erdély fejlődé-
sét akarják.  „2019. január 15-éig 
útjára indítjuk az Észak-erdélyi 
Szövetséget, a Máramaros, Szat-
már, Szilágy és Beszterce-Naszód 
megyei közgyűlések, Nagybánya, 

Szatmárnémeti, Zilah és Besz-
terce megyeszékhelyek és a négy 
megye megyei jogú városainak 
szövetségét. A cél a román állam 
megerősítése a térség gazdasági 
fejlődése által, a fókusz a globális 
versenyképességre irányul. Ezzel 
a kezdeményezéssel nem csupán 
regionális vagy országos szinten 
akarunk kiemelkedni, hanem Eu-

rópának is valami jót akarunk ad-
ni, támogatni akarjuk az európai 
kezdeményezést, hogy például 
Ukrajnát közelebb hozzuk a stabi-
litáshoz és egyensúlyhoz” – ecse-
telte az elképzeléseket a Mediafax 
hírügynökségnek adott nyilatko-
zatában a nagybányai elöljáró. El-
mondása szerint amúgy nem lesz 
vezetői struktúrája a szövetség-
nek, hanem kollegiális rendszer 
lesz, a megtárgyalt projekteket két 
hétre nyilvános vitára bocsátják, 
és elektronikus rendszer kereté-

ben nyilváníthatnak véleményt az 
érintettek.

„Meg kell tölteni tartalommal”

Jó kezdeményezésnek tartja a vá-
rosok szövetségét Szatmárnémeti 
polgármestere, de szeretne többet 
megtudni ezek konkrét tartalmáról 
és a lehetőségekről, mielőtt bármit 

is lépne. Kereskényi Gábor tegnap 
a Krónika megkeresésére elmond-
ta, Szatmárnémeti észak-nyugati 
fekvéséből adódóan két helyről 
is érdeklődnek a város iránt, így 
már korábban a Nyugati Szövetség 
kezdeményezői is keresték, és az 
Észak-erdélyi Szövetség is számít 
rájuk. „Nagyvárad és Nagykároly 
polgármestereivel is egyeztettem, 
mind a kettőjüktől azt kértem, vizs-
gáljuk meg konkrétan, mire jó egy 
ilyen társulás, mi a valós tartal-
ma” – mondta Kereskényi. Hang-
súlyozta, nyitottak minden olyan 
együttműködés iránt, amely révén 
a város pályázati pénzeket tud 
lehívni, hiszen az európai uniós 
pénzek fontos szegmensét jelentik 
a jövőbeli terveiknek és a beruhá-
zásoknak. Például lesznek kiírások 
a vasút elektromossá tételére, tehát 
ezt meg lehetne valósítani Kolozs-
vár és Nagyvárad között vagy Szat-
márnémeti és Nagybánya között, 
ám a hatályos törvény értelmében 
a városoknak nincs hatáskörük a 
vasúti beruházások terén.  
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Észak-erdélyi Szövetség

т Folytatás a  4.  o ldalról

A BRD Bank vidéki lefedettsége 
még ennél is gyengébb, a weboldalu-
kon található adatok szerint 4 Hargita 
megyei és mindössze egy Maros me-
gyei községben vannak jelen. Előb-
biekhez tartozik Csíkszentdomokos, 
Gyimesbükk, Korond és Gyergyó-
ditró, utóbbi pedig Mezőbánd. Jóval 
erősebbek azonban a városokban: 
Hargita megyében 10, Maros megyé-
ben pedig 18 városi automatájuk van, 
ebből 11 Marosvásárhelyen található. 
A felsoroltak mellett akadnak olyan 
pénzintézetek is, amelyek csak egy-
két vidéki bankautomatát működ-
tetnek a két megyében, ilyen példá-
ul a Transilvania Bank is.

Utaznak a pénzükért

A nagyobb pénzintézetek adatai-
nak elemzése után az látszik, hogy 
a 48 Hargita megyei község közül 
mindössze 26-ban működik bank-
automata, Maros megyében pedig a 
91 község közül csupán 23-ban. Ez 
hatalmas terhet jelent az olyan tele-
pülések lakói számára, ahol nincs 
lehetőség pénzfelvételre, ezt erősí-
tette meg érdeklődésünkre Danguly 
Ervin, Gyergyószárhegy polgármes-
tere is. Mint mondta, évek óta pró-
bálnak megoldást találni a problé-
mára, szinte az összes pénzintézettel 
felvették már a kapcsolatot, kérve, 
hogy helyezzenek bankautomatát a 
településre, de minden esetben el-
utasító választ kaptak. „Bár a ban-
kok helyi kirendeltségei nyitottak 
lennének a kérésünk iránt, a fővá-
rosban nem hagyják jóvá, mert üzle-
ti szempontból nem éri meg nekik. A 
lakók számtalanszor fordultak már 
panasszal az önkormányzathoz ez 
ügyben, de sajnos csak szóban. Fő-
ként az idősebb generációnak okoz 
nehézséget ez a helyzet, de minden 
korosztályt ugyanúgy érint. Jelenleg 
minden pénzfelvételhez Gyergyó-
szentmiklósra kell utazni, és igaz, 
hogy csak hat kilométerre van, az is 
éppen elég. Már azon gondolkodunk 
a környékbeli polgármesterekkel, 
hogy közösen tegyünk le egy kérést 
valamelyik bankhoz, hátha akkor a 
nagyobb lakosságszám miatt enge-
délyezik az ATM-et” – magyarázta 
Danguly. Szintén küszködnek a szű-
kös lehetőségek miatt Gyulakután is, 
ahol van ugyan egy bankautomata a 
községközpontban, az korántsem 
elegendő a hat faluból álló, több mint 
ötezer fős lakosságú községben – 
tudtuk meg Varga József polgármes-
tertől. „Nagy szükség lenne további 
egy vagy két automatára, hiszen eny-
nyi lakost nehezen tud kiszolgálni ez 
az egy. Arról nem is beszélve, hogy 
sokszor a környező településekről 
is átjönnek, illetve az átutazók is 
gyakran megállnak, hiszen elég 
forgalmas útvonalon helyezkedik 
el a község. A 21. században létfon-
tosságú és alapvető szolgáltatás kel-
lene legyen a pénzfelvétel” – hang-
súlyozta a polgármester. 

Hasonló helyzetben van Ká-
szonaltíz is, ahol szintén egyetlen 
bankautomata működik a község-
központban. Az öt faluból álló, pe-
riférikus fekvésű községben jóval 
több pénzfelvételi lehetőségre lenne 
szükség, több pénzintézettől, hiszen 

így egyes lakóknak gyakran az autó-
val 30 percre lévő Kézdivásárhelyre 
vagy a 45 percre lévő Csíkszeredába 
kell utazniuk. A községben azonban 
már a meglévő egy bankautomatának 
is örülnek, hiszen korábban egy sem 
volt, aztán az önkormányzat kérésére 
létesítették ezt – avatott be a részletek-
be András Zoltán polgármester. Hoz-
zátette, leginkább Kászonújfaluban 
és Kászonjakabfalván lenne szük-
ség további automatákra, mivel ezek 
hat és négy kilométerre fekszenek a 
községközponttól.

Rossz és jó példák

Egyetlen bankautomata sem mű-
ködik Kányád községben, ami rop-
pant kellemetlen a lakosok számá-
ra, hiszen Székelyudvarhelyre kell 
utazzanak, ha pénzt szeretnének 
felvenni – fejtette ki lapunknak 
György Sándor polgármester. Az ön-
kormányzat felmérése szerint a he-
lyiek többsége a CEC Banknál nyi-
tott számlát, ahová a nyugdíjakat, 
a gazdák által megpályázott me-
zőgazdasági és egyéb támogatáso-
kat, ugyanakkor a köztisztviselők, 
a tanügyi alkalmazottak fi zetését 
is utaltatják. Éppen ezért nem-
rég kéréssel fordultak az említett 
pénzügyi intézményhez, hogy azok 
létesítsenek egy automatát a köz-
ségközpontban. Jelezték, hogy en-
nek ingyen biztosítanának helyet, 
ráadásul a szomszédos községben 
élők is használhatnák. Noha György 
Sándor felmérése szerint 800-900 
kliensről van szó, úgyis elutasító 
választ kaptak a banktól. Az indok-
lás szerint „egyelőre” nem éri meg 
ATM-et üzemeltetni Kányádban, 
hiszen az többnyire csak a mező-
gazdasági támogatások megérkezé-
sekor lenne kihasználva – mondta a 
polgármester. Hasonló helyzetben 
vannak a máréfalviak is, ugyanis 
náluk sincs egyetlen pénzautoma-
ta sem. Kovács Imre polgármester 
rámutatott, főleg a készpénzhasz-
nálat dominál a településükön, 
ugyanis a kisebb üzletekben nem 
lehet bankkártyával fi zetni, ezért 
is lenne fontos egy ATM üzemelte-
tése. Ennek érdekében több bank-
kal is egyeztetett az önkormányzat, 
sajnos sikertelenül. Mindenhol azt 
mondták, hogy kevés kliensük van 
Máréfalván – magyarázta Kovács, 
aki úgy véli, hogy éppen egy auto-
mata működtetésével lehetne ügy-
feleket szerezni. Közölte, jelenleg a 
postás viszi ki a nyugdíjakat, ellen-
ben mások Székelyudvarhelyre kell 
menjenek, ha pénzt akarnak felven-
ni számláikról. A nehézségeken túl 
azonban jó példák is vannak, ilyen 
például Csíkszentdomokos esete, 
ahol két bankautomata is működik. 
Karda Róbert polgármester szerint 
ez ki is elégíti a több mint 6000 fős 
település igényeit, nem érkezett a 
lakóktól arra vonatkozó kérés, hogy 
továbbiakra lenne szükség. „Persze 
mindig lehet jobb, de már annak 
is nagyon örülünk, hogy ez a kettő 
működik. Hatalmas segítség, hogy 
nem kell minden egyes pénzfelvé-
telért beutazni a megyeközpontba, 
az egyik banknak pedig nemcsak 
automatája, hanem fi ókja is műkö-
dik a településen, így ügyintézésre 
is lehetőség van” – zárta Karda.  

Robu egyelőre nem befogadó szövetségben gondolkodik
A Nyugati Szövetség egyelőre nem fogadhat be más elöljárókat is, az 
ugyanis kompromittálná az eredeti ötletet, mivel az emberek mielőbb 
konkrét eredményeket szeretnének látni – szögezte le Nicolae Robu, 
Temesvár polgármestere, amikor arról faggatták, hogy máris több város 
jelezte, szívesen csatlakozna a négyekhez, vagyis a Béga-parti város, 
Arad, Nagyvárad és Kolozsvár újonnan létrejött szövetségéhez. „Lépésről 
lépésre kell haladnunk, nyitottak leszünk, tárgyalunk, most is meg lehet 
bennünket keresni. Az eredményeket kell előtérbe helyeznünk” – szögezte 
le Robu, jelezve egyúttal, hogy kormánypárti polgármesterek is megkeres-
ték már a Nyugati Szövetségbe tömörült négy elöljárót.

„ Nem a Nyugati Szövet-
ség megfelelője lesz, 
mivel nem egy politikai 
színezetű projekt, ők 
mindössze Észak-Erdély 
fejlődését akarják.




