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Ma rendkívüli tanácsülést 
hívnak össze, és új szolgál-
tatónak ítélik oda a város 
szemételszállítását, ameny-
nyiben a Sylevy vállalat nem 
tisztázza a hulladékelszállítás 
miatt kialakult problémákat 
– jelentette ki Soós Zoltán, 
Marosvásárhely polgármes-
tere. A városvezető szerint a 
szolgáltató nagy mértékben 
túlárazta a szállítást.

 » HAJNAL CSILLA

M arosvásárhely polgármeste-
ri hivatala értesítette a Sy-
levy hulladékszállító vál-

lalatot, hogy bizonyos számlákat 
nem fognak kifizetni, mert hatal-
mas eltéréseket állapítottak meg a 
bejelentett és a hulladéklerakónál 
ténylegesen lerakott szemétmeny-
nyiség között. Soós Zoltán pénteki 
sajtótájékoztatóján kifejtette, az 
egyik lehetséges forgatókönyv sze-
rint hétfőn rendkívüli tanácsülést 
hívnak össze, és új szolgáltatónak 
ítélik oda a város szemétszállítását, 

amennyiben a Sylevy nem hajlandó 
tisztázni a helyzetet. Idén már má-
sodszor hívta össze a sajtó képvise-
lőit a polgármesteri hivatal, hogy a 
város szemétügyeiben tájékoztassa 
a lakosságot. Legutóbb a nyilvános-
ság előtt tisztázták a hulladékdíj 
körül kialakult feszült helyzetet, a 
díjat az adóval együtt állapították 
meg, és két részletben kell kifi zet-
niük a marosvásárhelyieknek. Soós 
Zoltán úgy fogalmazott, ez az ösz-
szeg így is olcsóbb, mint például 
Dicsőszentmártonban vagy Szász-
régenben. A polgármesteri hivatal 
szerint a lerakott szemétmennyiség 
ellenőrzése után kiderült, hogy je-
lentős túlszámlázás történt a Sylevy 
köztisztasági vállalat részéről, ezt a 
város nem hajlandó kifi zetni. A szol-
gáltató 48 ezer tonna hulladék el-
szállítását számlázta le, miközben a 
maroskeresztúri és a kerelőszentpáli 
hulladéklerakóktól kapott hivatalos 
papírokon megjelenő mennyiség 
mindössze 26 ezer tonna. „Erre ma-
gyarázatot kérünk, és ha túlszámlá-
zás történt, akkor azt kérjük, hogy 
ezeket a számlákat vonják vissza. A 
szolgáltató köteles törvény szerint 
90 napig fenntartani a tevékeny-
ségét, ha ez nem fog megtörténni, 

akkor oda kell ítélni a hulladékszál-
lítást egy másik szolgáltatónak” – 
szögezte le Soós Zoltán. Biztosította 
a lakosokat, hogy az utcákról, tömb-
házak elől, konténerekből össze-
gyűjtik, és elszállítják a szemetet a 
legrövidebb időn belül. Hozzátette, 
nem engednek semmilyen zsarolás-
nak, és nem engedik azt sem, hogy a 
közpénzt illetéktelenül és fejetlenül 
pazarolják. Marosvásárhely több 

utcai kukája péntek reggel még tele 
volt szeméttel, Soós Zoltán szerint 
ez nyomásgyakorlás a cég részéről 
a számlák kifi zetésére. Kíváncsiak 
voltunk a Sylevy vállalat álláspont-
jára is a túlszámlázással kapcsolat-
ban, ezért telefonon kerestük őket, 
de a cég képviselője nem kívánt 
nyilatkozni a sajtónak.

HA MA NEM TISZTÁZZA MAGÁT A CÉG, MÁSNAK ÍTÉLIK ODA A HULLADÉKELSZÁLLÍTÁST
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Brüsszel elfordul 
a polgáraitól

Bár elkiabálni még nem szabad, szűk két héttel a február 
7-ei határidő előtt egyre bizonyosabb, hogy a hetedik ál-
lamban, Spanyolországban is összegyűl a Székely Nem-
zeti Tanács (SZNT) által a nemzeti régiók védelmében 
indított európai polgári kezdeményezés sikeréhez szük-
séges számú aláírás. Pesty László, az akció kapcsán in-
dított petíció kampányfőnöke a napokban éppen Kataló-
niában és Baszkföldön járva dolgozott a cél teljesítésén. 
Ha az SZNT törekvése testet ölt, akkor egy újabb európai 
polgári kezdeményezést támogató több mint egymillió 
kézjegy kerül az Európai Unió döntéshozóinak asztalára, 
Brüsszelnek pedig el kell döntenie, jogalkotási javaslattal 
él-e annak érdekében, hogy az őshonos kisebbségek ko-
héziós forrásokért fordulhassanak az EU-hoz.

A közelmúlt történései alapján persze túlságosan vér-
mes reményeket nem táplálhatunk annak kapcsán, hogy 
változik az uniós korifeusoknak a nemzeti kisebbségek-
től érkező kérések iránti hozzáállása, ez jól megmutatko-
zott a Minority SafePack nemrégi brüsszeli elbukásakor. 
Egy cél teljesítése érdekében tett erőfeszítések során 
azonban sohasem a kudarc, hanem a siker kell, hogy a 
szem előtt lebegjen.

Már elöljáróban érdemes tisztázni: az Európai Bizott-
ság nem csupán a nemzeti kisebbségek problémáival 
szembeni érzéketlenségéről tett tanúbizonyságot, ami-
kor nemrég úgy döntött, hogy nem irányoz elő új jogi 
aktusokat a Minority SafePack európai polgári kezdemé-
nyezéssel kapcsolatban. Még akkor sem, ha az RMDSZ 
és a FUEN javaslatcsomagja azt célozta, hogy a nemzeti, 
etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei 
az európai uniós jog részei legyenek. Az EU – az Európai 
Bizottságon keresztül – tulajdonképpen nemcsak az ős-
honos kisebbségeket, hanem valamennyi állampolgárát 
csapta arcon, amikor semmibe vette a polgári kezdemé-
nyezés intézményének eszközét, amelyet éppen azért 
találtak ki – és teremtették meg a lehetőségét a lisszabo-
ni szerződésben –, hogy az Unió és annak intézményei, 
döntéshozási mechanizmusai közelebb kerüljenek az 
állampolgárokhoz. Miután eddig öt polgári kezdeménye-
zés gyűjtötte össze az egymillió aláírást, ám az EB kivétel 
nélkül valamennyit lesöpörte az asztalról, joggal gondol-
hatják úgy az uniós polgárok, hogy Brüsszel számára csu-
pán szólam az alulról érkező igények fi gyelembe vétele. 
Az Unió kormánya – amelyet, ne feledjük, korábban a 
bíróság kötelezett arra, hogy foglalkozzék a Minority Sa-
fePackkel – gyakorlatilag semmibe veszi saját polgárait.

Nem meglepő, hogy ezek után az uniós tagállamok 
lakosai – és nem csak a polgári kezdeményezéseket 
az aláírásukkal támogató milliók – még távolabb ér-
zik maguktól az EU-t, annak bürokratikus, önmagának 
is ellentmondó intézményrendszerét. Mert miközben 
Brüsszel több területen igyekszik túlszabályozni szá-
mos kérdést, olyasmibe is beleszólva, amire az uniós 
szerződések alapján nincs felhatalmazása – lásd a 
jogállamisági vitát Magyarországgal, Lengyelországgal 
–, a nemzeti kisebbségek ügyét folyamatosan semmi-
be veszi, megpróbálva lerázni a kérdést, mint kutya a 
bundájáról a vizet. Hol azt állíva, hogy nem tartozik a 
hatáskörébe a kisebbségi kérdés rendezése, hol meg 
azt, hogy az elmúlt években úgymond számos olyan in-
tézkedés született, amely megoldást kínál az őshonos 
közösségek részéről megfogalmazott javaslatokra, tes-
sék szépen hazamenni, nincs itt semmi látnivaló. Hol-
ott éppen az érintettek, a kisebbségben élő polgárok a 
megmondhatói, hogy ez mennyire nincs így.

A Minority SafePack elutasítása ellenére (az SZNT kez-
deményezése kapcsán esedékes döntés közeledtével) 
sem jelenthető ki, hogy hiábavaló volt a kezdeményezés. 
Sokan hiányolták az elmúlt évtizedekben, hogy a nemze-
ti kisebbségek, mindenekelőtt az erdélyi magyarok ügyét 
nem sikerült a nemzetközi közvélemény elé tárni; nos, a 
két polgári kezdeményezés vitathatatlanul jelentős elő-
relépést jelent e tekintetben, hiszen ráirányította az EU 
fi gyelmét ezekre a közösségekre. Ugyanakkor azt sem 
szabad lekicsinyleni, milyen hatással voltak ezek a törek-
vések a magyar nemzeten belül, hogy ama kevés ügyek 
közé tartoznak, amelyek mögé teljes mellszélességgel 
beálltak az eltérő politikai irányvonalat képviselő anya-
országi pártok, politikusok, illetve sportolók, művészek, 
közéleti személyiségek is. Erre az összefogásra méltán 
lehet építeni, abban bízva, hogy előbb-utóbb a brüsszeli 
álláspont is megváltoztatható.
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Több utcai kuka tele volt szeméttel a hét végén Vásárhelyen, megeshet, hogy a szállítást más szolgáltatóra bízzák

 » A szolgáltató 48 ezer 
tonna hulladék elszállítását 
számlázta le, miközben a 
maroskeresztúri és a ke-
relőszentpáli hulladéklera-
kóktól kapott hivatalos papí-
rokon megjelenő mennyiség 
mindössze 26 ezer tonna.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Számítógépes nyomkövető rend-
szerrel szorítaná vissza az ille-

gális fakitermelést Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter. Január 
31-én üzembe helyezik a faanyag 
útjának nyomon követését biztosító 
rendszer (SUMAL) új verzióját, amely 
hozzá fog járulni az illegális fakivá-
gások és falopás mértékének csök-
kenéséhez – jelentette ki Tánczos 
Barna „Maximális intenzitással dol-
gozunk a SUMAL nyomkövető rend-
szer új verzióján, január 31-én el is 
indítjuk. Bár nem varázsütésre, de 
csökkenteni fogja az erdőlopást. Az 
erőfeszítések ellenére valószínűleg 

ebben a rendszerben is lesznek hiá-
nyosságok az elején, mint minden új 
számítógépes rendszer esetében, de 
betartjuk a január 31-ei határidőt” – 
fejtette ki Tánczos Craiován csütörtö-
kön. A SUMAL elnevezésű rendszer 
segítségével ellenőrizni lehet, hogy 
mennyi fát vágtak ki, hová szállítják, 
milyen raktárba kerül a faanyag, és 
amikor az ágazatban tevékenykedő 
minden felhasználó – erdészetek, 
erdészek, szállítók, fűrésztelepek és 
fafeldolgozók – köteles lesz a rend-
szert használni, a falopás lehetősége 
jelentős mértékben csökkenni fog 
– magyarázta Tánczos. A környezet-
védelmi miniszter szerint ez az egyet-
len megoldás, amellyel ellenőrizni 
tudják a helyzetet. Hozzátette, a ja-

nuár elsején hatályba lépett törvény, 
amely 10 évre megtiltja a rönkfa ex-
portját az Európai Unión kívüli or-
szágokba: ez örvendetes, azonban 
nem jelent azonnali megoldást, te-
kintve, hogy nem az export ritkította 
nagy mértékben az erdőket, hanem 
az illegális fakitermelés. Tánczos 
Barna rámutatott, a nagy romániai 
vállalatok óriási mennyiségű faanya-
got importálnak feldolgozás céljából 
Németországból, Lengyelországból 
és más országokból, mivel ezekben 
az országokban alacsonyabbak az 
árak, mint Romániában. A környe-
zetvédelmi miniszter szerint növel-
ni kell az újrahasznosítás mértékét, 
mert ennek révén csökkenni fog a 
fakitermelés is.

Visszaszorítanák az illegális fakitermelést




