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Nem marad a kukákban?
Az ígéretek szerint elszállítják a hulladékot Marosvásárhelyen
• Bár június 15-én 
lejárt a Salubriserv 
köztisztasági válla-
lat marosvásárhelyi 
városházával kötött 
szerződésének érvé-
nyessége, mától sem 
marad az utcákon a 
szemét, biztosított 
a marosvásárhelyi 
városháza sajtószó-
vivője, Cosmin Blaga. 
Az új szolgáltatót 
azonban tegnap lap-
zártáig nem sikerült 
kiválasztani.

SIMON VIRÁG

M int arról korábban beszá-
moltunk, június 15-éig 
végezhette a háztartási 

hulladék elszállítását Marosvásár-
helyen a több mint tíz éve ezen szol-
gáltatást biztosító Salubriserv: a jogi 
felszámolás alatt lévő céggel többé 

nem lehetett szerződést hosszabbí-
tani. A Salubriserv hétfőn délután 
egy átiratban jelezte, hogy keddtől 
már nem viszi el a hulladékot, mert 
nincs érvényes szerződése a polgár-
mesteri hivatallal. A városvezetés 
abban bízott, hogy a megyei hul-

ladékgazdálkodásért felelős cég ki 
tudja választani a határidő lejártáig 
az új, övezeti szolgáltatót, de nem 
így történt. Így kérdéses volt, hogy 
június 16. után mi lesz a háztartási 
hulladékkal és az utcák takarításá-
val Marosvásárhelyen.

Várják az ajánlatokat

A város önkormányzati testülete 
múlt héten, másodszori nekifutás-
ra jóváhagyta azt a két határozatot, 
amelyek ennek a kérdésnek a meg-
oldását szolgálták: az egyik értelmé-

ben közvetlen megkereséssel bíznak 
meg egy hulladékelszállító céget, 
hogy néhány napig végezze el a 
szolgáltatást, illetve közben beindít-
ják a közbeszerzési eljárást (amely 
legalább fél évig tart), amelyen ki-
választják azt a céget, amely hosszú 
távon végzi majd a szolgáltatást.

Mint Cosmin Blaga a Székelyhon-
nak elmondta, a közvetlen megke-
resési eljárást elindították, várják a 
cégek ajánlatát, hogy kiválaszthas-
sák azt, amelyik a legjobb áron 
vállalja el a hulladék össze-
gyűjtését, elszállítását és az 
utcai sepregetést. Kérdésünk-
re, hogy lehetséges-e, hogy 
továbbra is, a közbeszerzés 
megtartásáig a Salubriserv 
fogja biztosítani a szolgáltatást, 
a sajtószóvivő elmondta: tudomása 
szerint több cég jelentkezett, nem 
csak a Salubriserv, így azt bízzák meg 
a szolgáltatással, aki a legjobb árat 
ajánlja. „Biztosítjuk a város lakóit, 
hogy a háztartási hulladék összegyűj-
tésében és elszállításában nem lesz-
nek fennakadások. Hétfőn délután 
a bizottság tagjai már megnézték a 
beérkezett ajánlatokat, és lehetséges, 
hogy ki is választják a nyerő céget. 
Ha nem hétfőn, akkor kedden, újabb 
egyeztetések után. Mindenképpen 
azon dolgozunk, hogy ne maradjon  
az utcákon, a kukákban a háztartási 
szemét” – hangsúlyozta az illetékes.

Az ígéret alapján a szemetes-
autók mától is a megszokott 
program szerint járnak majd
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K étmillió eurós fejlesztésre nyert 
uniós fi nanszírozást a gyer-

gyószentmiklósi kórház 2019-ben. A 
közbeszerzések és egyéb procedúrák 
lassan lezárulnak, és immár kézzel-
fogható eredménye is van a beruhá-
zásnak. Az új gépet főként az ortopédia 
fogja használni, és az emberi testben 
található bármilyen csontrész vizsgá-
latára vagy akár az egész testre kiter-
jedő vizsgálat elvégzésére is alkalmas 
– közölte Ferenczy István kórházme-
nedzser. A csontsűrűségmérő 136 ezer 
lejbe került, és ez csak az egyik kisebb 
azok közül, amelyekkel felszerelik az 
intézményt. Ilyen gép nincs még egy 
Hargita megyében, Ferenczy elmon-
dása szerint a legközelebbi kórház, 
ahol ilyen rendelkezésre áll, a brassói. 
Hamarosan egy nagy felbontású 
emésztőrendszeri videoendoszkóp és 
egy, az agyi elektromos tevékenység 
mérésére alkalmas EEG-készülék le-
szállítása várható. Mint az Nagy Zoltán 

polgármester tájékoztatásából kiderül, 
az említettek mellett olyan professzio-
nális berendezések, felszerelések gaz-
dagítják majd a járóbeteg-rendelő esz-
köztárát, amelyek hiánya miatt eddig 
a gyergyóiaknak más városba kellett 
utazniuk bizonyos vizsgálatokért. 

Folyamatban a felzárkózás

Ilyen például a komputertomográf 
(CT), a különböző vizsgálatokra al-
kalmas EKG-készülékek és az em-
lőrákszűréshez használt digitális 

mammográfi ás készülék is. „A járóbe-
teg-szakrendelők felszereltsége eddig 
hiányos volt, a meglévő orvosi képal-
kotó berendezések is már idejüket 
múlták. A pályázati forrásból megva-
lósuló fejlesztések részeként ezeket 
cseréljük most újakra, korsze-
rűekre, hogy egészségügyi 
intézményünket felzárkóz-
tassuk a legmodernebbek, 
legfelszereltebbek sorába” – 
közölte a polgármester. 

A csontsűrűségmérőt 
na gyon rövid időn belül 
üzembe is helyezik, miután 
a szakszerű beszerelése megtörténik 
és a kórházi szakszemélyzet meg-
kapja a szükséges képzést a haszná-
latára vonatkozóan.

Gergely Imre

Megérkezett az első gép a kórházba
• Új, professzionális orvosi eszköz, egy csontsűrűségmé-
rő gép érkezett hétfőn a gyergyószentmiklósi kórházhoz. 
Ez az első azon 13 készülék közül, amelyek megvásárlásá-
ra a múlt évben nyert finanszírozást az intézmény. 

SIMON VIRÁG

A Központi Regionális Fejleszté-
si Ügynökség gyulafehérvári 

székházában az elmúlt napokban 
írták alá azt a szerződést, melynek 
alapján Marosvásárhely 5 477 803 
euró vissza nem térítendő támo-
gatást kap uniós pénzalapokból a 

forgalomirányító rendszer 
kiépítésére. Ez az összeg a 
beruházás végösszegének 
98 százalékát teszi ki, a 
fennmaradó 2 százalék ön-
rész.

A pályázat értelmében 
Marosvásárhelyen negyven 

útkereszteződésben fogják kicse-
rélni az elavult jelzőlámpákat vagy 
szerelnek fel újakat oda, ahol eddig 
nem voltak. Ezenkívül kamerákat 
helyeznek el a kereszteződésekben, 
de az átjárókhoz is, hogy jobban ösz-
sze tudják hangolni a gépkocsi- és a 
gyalogosközlekedést és tetten tudják 
érni a szabálytalankodókat. Az autó-
buszokra is jelkövetőket helyeznek, 

hogy tudni lehessen: hol vannak a 
járművek és mennyire tudják betarta-
ni az indulási és érkezési időpontokat 
(ezt a rendszert majd az újonnan érke-
ző hibrid és elektromos autóbuszokra  
szerelik, nem a  jelenlegiekre).

A város lakóinak készül

Az ügynökség igazgatója, Simion 
Crețu szerint a forgalomirányító 
rendszer haszonélvezői elsősorban 
a város lakói lesznek, de a peremte-
lepüléseken élők és a turisták is. „Ez 
a pályázat kiegészíti az ügynökségen 
keresztül elnyert többi, a tömegköz-
lekedés, a zöldövezetek és a kerék-
párutak fejlesztését célzó pályáza-
tokat. Azt szeretnénk elérni, hogy 
környezetkímélő legyen a tömegköz-
lekedés, minél többen utazzanak au-
tóbusszal, de összehangolt legyen a 
gépkocsiforgalom is, legyenek kerék-
párutak, és bővüljön a zöldövezet. 
Meggyőződésem, hogy 2023-ig, amíg 
a mostani és az előbbi pályázatokat 
is életbe ültetik, jelentős változás 
következik be Marosvásárhely életé-
ben” – fogalmazott az igazgató.

Összehangolják a közlekedést
• Kicserélik az elavult jelzőlámpákat, térfigyelő kame-
rákat helyeznek el az átjárókhoz, és összehangolják az 
autóbuszok közlekedését Marosvásárhelyen. A beruhá-
zást európai uniós pénzalapokból finanszírozzák.

A térségben egyedüli csontsűrűségmérő beredezéssel 
gazdagodott a gyergyószentmkilósi kórház
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