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ÚJ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS OLDHATJA MEG A HULLADÉKGONDOKAT

Még egy nekifutás a
vásárhelyi „szeméthegynek”

Némi remény mutatkozik arra, hogy az év végéig Marosvásárhely ismét 
régi önmagához és ne a szemét által ellepett Nápolyhoz hasonlítson. Idén 
már két ízben is előfordult, hogy a kerelőszentpáli szeméttelepen napokig 
nem fogadták a gyűjtést és elszállítást lebonyolító vállalat kukásautóit. 
A városháza valamennyit törlesztett a Salubriservvel szemben felhalmozott 
adósságából, a megyei tanács pedig ismét kiírja a hulladék begyűjtésére 
és elszállítására vonatkozó közbeszerzési eljárást, amely Marosvásárhely, 
Nyárádszereda, illetve 16 község lakóit érinti. Eközben noha működőképes, 
egyelőre még nem lehet tudni, mikor üzemelik be a Hargita megyei integ-
rált hulladékgazdálkodási rendszert. 3.»

Problémahalmozás. Eddig egyetlen szolgáltató sem nyújtott be a műszaki előírásoknak megfelelő ajánlatot a marosvásárhelyi övezetre vonatkozóan

Meleșcanu lehet
Tăriceanu utóda
Bejelentette tegnap lemondását a 
szenátus elnöki tisztségéből Călin 
Popescu-Tăriceanu, a Liberálisok és 
Demokraták Szövetségének elnöke, 
miután pártja kilépett a kormány-
ból. A kormányban egyedül maradt 
szociáldemokraták ennek nyo-
mán meglepőt húztak: egy másik 
ALDE-s politikust, Teodor Meleș-
canut támogatják a szenátuselnöki 
tisztség elnyerésében.  5.»

Hullanak a cégek,
mint a falevelek
Több mint 50 százalékkal nőtt az 
első fél évben a cégjegyzékből tö-
rölt vállalkozások száma. A Króni-
kának nyilatkozó szakértő szerint 
ez az arány kimagasló, ez már 
nem magyarázható a megszokott 
folyamattal, hogy cégek alakul-
nak és szűnnek meg. Meglátása 
szerint a kiugróan magas cégel-
törlés hátterében az állhat, hogy 
ezeket a vállalkozásokat pályázni 
alapították. 6.»

Magyarországi példa
kisebbségbarátságra
Mindennél jobban rávilágít a 
romániai, illetve a magyarországi 
hatóságok kisebbségpolitikájára, 
az anyanyelvhasználathoz való 
viszonyulására a gyulai Nicolae 
Bălcescu-gimnázium frissen 
felavatott épületének feliratozása. 
A tanintézet homlokzatán legfelül 
szerepel a román felirat, sőt az 
épület tetején három zászló is lo-
bog: a magyar és az uniós mellett 
a román trikolór.  2.»

Újragondolják a
Vá sárhelyi Forgatagot
Valamennyi rendezvény telt házas 
volt, több ezren vettek részt a 
koncerteken és a nappali progra-
mokon a vasárnap zárult Vásár-
helyi Forgatagon. Ebből nemcsak 
az következik, hogy a rendezvényt 
nagy népszerűség övezte, hanem 
az is, hogy a hetedik kiadás után 
„vonalat kell húzni, és újragon-
dolni a szervezést” – fogalmazott 
Portik Vilmos főszervező. 12.»

 » Amíg a me-
gye nem köti 
meg a szerződést 
az új szolgál-
tatóval, addig 
az önkormány-
zatoknak kell 
biztosítaniuk a 
hulladékbegyűj-
tést.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

FO
TÓ

: 
HA

ÁZ
 V

IN
CE

A pénztárca vastagságától függnek
a tanévkezdés kiadásai  4.»

Növelnék az internetes kifizetések
biztonságát  7.»

Az Eszenyi Enikő rendezte Luluval
nyitják az évadot Kolozsváron  9.»
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