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Nyílt levél Ölveti Zsolt Elnök – Ügyvezető úr részére!
Tisztelt Elnök Úr!
Az elmúlt napok eseményei, amióta hírül kaptuk, hogy a Nagyrábéi
Takarékszövetkezet Fiókját is bezárják nagyon felkavar, elszomorít és fel is háborít
egyben, mint ahogy az érintett települések lakosságát is.
Őszinte sajnálattal vettem tudomásul, hogy időpont egyeztetésünket követően sem
találta méltónak a Nagyrábéi embereket arra, hogy személyes találkozón megjelenjen,
ellátogasson településünkre, hogy ezt a nem várt és igen kellemetlen helyzetet
megbeszéljük, megoldást keressünk és találjunk rá sokak érdekében, akár közösen is.
Megalázónak érzem két olyan munkatársának elküldését maga helyett, akik nem
dönthetnek, nem formálhatnak véleményt, csupán a „Nagyrábé a legveszteségesebb –
igy be kell zárni” mondat az indok és az egyetlen konkrétum.
(Megjegyzés: polgármester kollégámtól értesültem, hogy az ő településükön tett
látogatás alkalmával ugyanez volt az indok, csak azt a települést megnevezve).
Munkatársai olyan számokkal példálóztak veszteség címen, ami nevetséges.
Mindannyian a pénzvilágban dolgozunk, be tudjuk tervezni előre éves szinten két
alkalmazott és a rezsi költségét, a többi részletkérdés lenne...
41 települési fiók bezárásáról értesültünk - nem hivatalos úton - köztük van Nagyrábé.
Igen meglepőek és felháborítóak számomra a bezárás okaként felsorolt indokok, illetve,
hogy mindez ilyen hirtelen és drasztikus módszerrel történik. Ezek eddig fel sem
merültek, nem értesültünk róluk, sem az előjeleit nem tapasztaltuk.
Talán mondhatom azt, minden érintett polgármester kollégám nevében, hogy ha a
problémák valóban fennálltak és megkeresett volna bennünket a megoldás érdekében,
bizonyára partnerek lettünk volna a közös gondolkodásban és a kompromisszumokra.
De erre nem került sor. Sem a problémákról nem kaptunk hírt, sem a bezárás
gondolatáról, csak a kész tényekkel szembesültünk az új év elején…. hideg zuhany volt.
Az éves közgyűléseken résztvevő küldöttjeinknek, és magának a szövetkezet
tagságának - részvényeseinek sem jeleztek semmit. Így kénytelen vagyok azt gondolni,
hogy ezek a „nagy gondok” igazából mondvacsinált, vagy inkább kényelmi problémák.
Minden felelős vezető tudja, hogy az említett „volna” meg „ha” nem játszik....
Helyette van problémamegoldás, egyeztetés, lehetőségek keresése, majd a tettek.
Az Ön / önök vezetésével működő szövetkezet azonban mindezt elfelejtette, nem jelzett
problémákat. Nem látjuk és nem tudjuk tettek -e azok megoldásáért, vagy egyáltalán
kerestek -e bármilyen megoldást rájuk vagy „alapos és megfontolt döntés született” -e?
Amit folyamatosan láttunk: hirdetett/hangoztatott fejlődő takarékszövetkezetet, állandó
ajánlatok, javaslatok, hogy helyben intézzék pénzügyeiket, most meg bezárnak… (?)

Nem elhanyagolható viszont az a tény sem, hogy a konkurenciákkal szemben magas
költségeket, kisebb választékot, sokkal kevesebb rugalmasságot nyújtottak.
Így az Önök felelősségének kérdése is felmerül...
Mindezek ellenére a vidéki emberek – akár kényszerhelyzetben is – kitartottak a
takarékszövetkezet mellett, mint ahogy a helyi cégek, vállalkozók, őstermelők is.
Nem is beszélve az önkormányzatok nagy részéről, akik pár éve – akár nevezhetjük azt
segítség nyújtásnak is Önök felé - a takarékszövetkezetekbe vitték át
számlavezetéseiket. Csak a magunk példáját említem, több milliárdos forgalmat
bonyolítunk éves szinte, ezért több milliós éves bankköltséget fizetünk.

A legfontosabb viszont az emberek! Nálunk a Nagyrábéi emberek, akiknek
a múlt jogán Önök tartoznak is, ha mással nem, tisztességes eljárással !
Itt az 1960-as években a Nagyrábéiak két kezük munkájával építették fel a
takarékszövetkezet épületét, és saját pénzükkel alapították meg a Nagyrábé és Vidéke
Takarékszövetkezetet. Mégsem érdemeltek egy szót sem….. a fejük fölött döntöttek.
Mindezeket figyelembe véve a település lakossága nevében, akik egyben ügyfelek,
szövetkezeti tagok, részvényesek, kérem Önt válaszoljon őszintén a felmerült
kérdésekre írásban:
•
•
•
•
•

Mi okozta azt, hogy idáig jutottak a döntésben?
Miért nem jelezték ezt a tagjaik, a lakosság, a településvezetés felé?
Milyen megoldásokat tettek / vagy miért nem tettek semmit a probléma
megoldására?
Miért nem értesítettek a tagságot időben, illetve miért ilyen rövid időt hagytak a
bezárásig?
Hajlandók -e bármilyen kompromisszum keresésre, probléma megoldásra?

Mind e mellett újbóli személyes találkozást, megbeszélést kérek és kezdeményezek
Nagyrábén, ahová az érintett többi polgármestert és az érintett országgyűlési
képviselőket is elhívom. Önnek van és lesz alkalma ismertetni velünk, amit eddig
elmulasztott, mi pedig elmondjuk Önnek - ha érdekli - önkormányzataink mit
tennének és mit nyújtanának annak érdekében, hogy akár részmegoldásokkal is,
de a településen megmaradjanak ezek a fiókok és a pénzügyi szolgáltatások.
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