
Két napja nem viszik el a  szemetet 

Marosvásárhelyről
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Bűzlik a szemét a városban
Egyre nagyobb a gond: keresik a megoldást a marosvásárhelyi városvezetők
• A Sylevy szemét-
szolgáltató által felhal-
mozott adósság miatt 
hétfőn és kedden nem 
mehettek be a kukás-
autóik a kerelőszent-
páli telepre, így nem 
is gyűjtötték össze 
a háztartási és utcai 
hulladékot Marosvá-
sárhelyről. A kérdés 
rendezése érdekében 
kedden két találkozó 
is volt. A marosvásár-
helyi városháza drasz-
tikus megoldáshoz is 
folyamodhat.

SIMON VIRÁG

A Marosvásárhelyen, de Ma-
ros megye több területén 
is szolgáltató Sylevy nem 

törlesztette a kerelőszentpáli sze-
méttelepre bevitt hulladék után a 
felszámolt díjakat, így a bukaresti 
Iridex cég, amely a hulladékleraka-
tot ügykezeli, hétfőn úgy döntött, 
nem engedi be a szolgáltató autóit a 
szemétlerakó területére.

Félnek, hogy rosszul járnak

Mint az Iridex képviselője, Ștefan 
Murariu a Székelyhonnak elmond-
ta, a Sylevy egymillió lejjel tartozik 
nekik, de más Maros megyei cégek 
is adósak, így a tartozások több mint 
hárommillió lejre rúgnak. „Ilyen 

körülmények között nem lehet a sze-
méttelepet működtetni, az állammal 
szembeni kötelezettségeket kifi zetni, 
az alkalmazottaknak fi zetést adni, a 
gépekbe üzemanyagot vásárolni. Fé-
lő, hogy a Sylevy csődbe fog menni és 
mi nem kapjuk meg a kintlévőségeket, 
s úgy járunk, mint az előző marosvá-
sárhelyi szolgáltatóval, amelynek 
még mindig 1,2 millió lejes adóssága 
van felénk. Előre szóltunk és értesítet-
tük a szolgáltatót, hogy fi zetnie kell, 
másképp nem fogadjuk hétfőtől az au-
tókat. Semmi nem történt, így hétfőtől 
ígéretünkhöz híven nem engedtük be 
a Sylevy kukásautóit a telepre.”

A városvezető térfelén a labda?

Murariu elmondta, hogy kedden 
találkozót kezdeményezett a város 
és a megye, valamint a megyei hul-
ladékgazdálkodást felügyelő tár-
saság vezetőivel, hogy megoldást 
találjanak a felmerült problémára. 
Ő két javaslattal állt elő a megbe-
szélésen: a városvezető írja alá az 
Iridex és a Sylevy közötti szerző-
dést, garanciát vállalva, hogy a Sy-
levy ki fogja fi zetni a teleppel szem-
beni adósságokat, vagy kössön a 
Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal egy külön szerződést ve-

lük, amely alapján a város törleszti 
a Marosvásárhelyről begyűjtött és 
hozzájuk letett szemét tárolását, 
feldolgozását. „Ha a város tisztasá-
got akar, akkor ezért fi zetnie kell. 
A szolgáltatóval kapcsolatos nézet-
eltérés nem érdekel minket, mi azt 
akarjuk, hogy fi zessék ki a kiállí-
tott számlákat, másképp az autókat 
továbbra sem engedjük be, a város 
utcáin, terein marad a hulladék” 
– fejtette ki határozottan Murariu, 
aki várja a városvezetés válaszát, 
hogy melyik megoldást fogadja el, 
és annak függvényében fogadja be 
a vásárhelyi szemetet.

Nem hagyják, 
hogy zsarolják a várost

A marosvásárhelyi polgármes-
ter kommunikációs tanácsadója, 
Marius Libeg a Székelyhonnak 
kedden délután azt nyilatkozta, 
hogy előreláthatóan drasztikus 
megoldáshoz fognak fordulni an-
nak érdekében, hogy ne maradjon 
a szemét a város utcáin. Kiemel-
te, hogy a polgármesteri hivatal 
a Slylevy céggel egy évre szóló,  
idén júniusban lejáró szerződésé-
ből, amelynek összértéke 37 millió 
lej, már 19 millió lejt kifizetett, 
nincs elmaradása. Az Iridex cég-
gel is van szerződése a városnak, 
egy úgynevezett engedménye-
zési szerződése, amely alapján 
átvállalta a szemétteleppel 
szembeni kötelezettsége-
ket és kifizetett már egy 
2,5 millió lejes számlát, 
továbbá ki van állítva egy 
újabb, 800 ezer lejről szóló 
számla, de ennek a kifize-
tési határideje február 26-a. 
„A marosvásárhelyi városvezetés 
mindkét szolgáltató felé törlesztet-
te a kintlévőségeket. Biztosítjuk a 
városlakókat, hogy megtaláljuk a 
megoldást annak érdekében, hogy 
ne maradjon a szemét a város ut-
cáin, akkor is, ha drasztikus meg-
oldásokhoz kell folyamodnunk.”

Megpróbáltuk megtudni a Syle-
vy cég álláspontját is, de érdeklő-
désünkre a cég hivatalos honlap-
ján lévő mobiltelefonszámon azt a 
választ kaptuk, hogy hamarosan 
lesz egy sajtótájékoztató és ott 
majd mindent elmondanak. 

K O V Á C S  E S Z T E R

N éhány éve több helyi civil 
szervezet – az SZKA, a Szekler 

Teker Egyesület, a Feel Good Egye-
sület, az EKE székelyudvarhelyi 

osztálya és a Zöld Székely-
föld Egyesület – indította 
útjára az Élhető Udvar-
hely programot, amelynek 
égisze alatt több projektet 
is lebonyolítottak. Fő-
ként a kerékpáros közle-
kedés népszerűsítésére 

fókuszáltak, de rendeztek családi 
túrát a Székelyudvarhely körüli 
túraösvényre, ugyanakkor bicikli-
ösvényt is építettek. Ennek mint-
egy folytatásaként döntöttek úgy, 
hogy konkrét, kézzelfogható és a 
hétköznapokban követhető továb-
bi lépésekkel segítik e mozgalom 
erősödését – közölte a szervezet. 
A projekt partnerségét vállalta az 
RDE Hargita Kft., a programsoro-
zatot Tudatos Udvarhely névvel in-
dították el: a környezettudatosság 
témájában gyakorlati előadásokra 
és műhelymunkákra várják az ér-
deklődőket.

A környezetkímélő mosásról

Ízelítőként a szervezők megosz-
tották: az első találkozón Lukácsi 
Katalin és Márton Zsolt a környezet-
kímélő mosásról beszéltek. „A rész-
vevők a gyakorlati tudás mellett 
egy kezdőcsomaggal térhettek ha-
za, hogy kéznél legyen és kipróbál-
hassák, milyen, amikor tudatosan 
tesszük egymás mellé a folttisztító 
sót és a szódabikarbónát, valamint 
az egyéb természetes összetevőket, 
amelyekkel környezetkímélően és 
költséghatékonyan moshatunk ru-
hákat” – tudtuk meg. 

A második felvonás február 17-én, 
jövő szerdán lesz a Hargita Business 
Centernél: ezúttal környezetkímélő 
házi tisztítószereket készíthetnek a 
részvevők. Fontos azonban tudni, 
hogy a jelenlegi járványügyi előírá-

sok miatt legtöbb 25 fős csoporttal 
zajlanak a műhelymunkák, ám a 
szervezők tervei szerint az szabá-
lyok enyhülésével szélesebb körben 
is megtartják a foglalkozásokat.

Környezettudatosságról gyakorlatiasan – legalábbis ez a cél
• Gyakorlatias és kézzelfogható tanácsokkal segít a 
Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány mindazoknak, 
akik környezettudatosabban élnének, de nem feltétle-
nül tudják, hogyan kezdjék el.

Másként is lehet: hétköznapi 
praktikákkal segít az SZKA

▾  FORRÁS: SXC




