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A marosvásárhelyi városháza 
ígérete szerint tegnap elindultak 
a kukásautók, hogy begyűjtsék 
a hétfő óta a város utcáin tor-
nyosuló háztartási hulladékot. 
A szemétgond ennek ellenére 
nem oldódott meg: a szállításért 
felelős Sylevy Salubriserv szol-
gáltató, a városháza és a szemét-
telepet működtető cég egymást 
okolja a kialakult helyzetért.

 » SIMON VIRÁG

M arosvásárhelyen továbbra 
sem oldódott meg a sze-
métmizéria: a hét elején ott 

feketélltek a hulladékot tartalmazó 
zsákok az utcákon. A városháza azt 
ígérte, tegnap délután elszállítják 
a szemetet. A probléma gyökere, 
hogy a korábbi városvezetés tavaly 
egy évre szerződést kötött a Sylevy 
Salubriserv céggel, amelyet azzal 
bízott meg, hogy tartsa tisztán a vá-
rost, szállítsa el a lakók, cégek által 
összegyűjtött háztartási hulladékot. 
Az egyéves szerződés összértéke 37 
millió lej, ebből eddig a polgármeste-
ri hivatal 19 millió lejt fi zetett ki. Az 
új városvezetés megvizsgálta a szol-
gáltatóval kötött szerződést, és mint 
közölte, a begyűjtött és a szemétte-
lepre szállított hulladékmennyiség 
között jelentős különbségeket talált. 
Ezért felülvizsgálta a már kiállított 
számlákat is, bejelentése szerint je-
lenleg semmiféle tartozásuk nincs a 

szemétszolgáltatóval és a szemétte-
lep működtetőjével szemben. Ezzel 
ellentétben a Sylevy cég kedden köz-
zétett közleményében azt írja: a vá-
rosháza 17 millió lejjel tartozik még 
az elvégzett szolgáltatásokért, töb-
bek között a nyári nagytakarításért 
is. A cég tagadja a vádakat, miszerint 
28 tonna szemét összeszedését tör-
vénytelenül számlázták, azt állítják, 
hogy minden elvégzett szolgáltatást 
fényképekkel tudnak bizonyítani. Az 
Ilyés Dénes ügyvezető által aláírt köz-
leményben az áll, hogy a marosvá-
sárhelyi városháza által felhalmozott 
adósság miatt a cég – amelynek 400 

alkalmazottja van – nehéz helyzetbe 
került. Azt is közlik, amiatt nem tud-
ják összeszedni a hulladékot, mert 
az Iridex vállalat által működtetett 
kerelőszentpáli telepen már nem 
fogadják a járműveiket. Arról nem 
beszélnek, hogy mekkora a szemét-
teleppel szembeni adósságuk. Végül 
biztosítják a marosvásárhelyieket, 
hogy ők szeretnék továbbra is elszál-
lítania hulladékot. Kedden délután 
és tegnap délelőtt annyi előrelépés 
történt, hogy zsákokba rakták az ut-
cai hulladékot, így az nem maradt 
szerteszét dobálva. Úgy tudjuk, hogy 
a probléma megoldása érdekében 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÍGÉRETET TETT A LAKOSSÁGNAK, HOGY ELSZÁLLÍTJÁK A HULLADÉKOT A VÁROS UTCÁIRÓL

Tovább bűzlik a vásárhelyi szemétmizéria

Fekete szemeteszsákokban „díszelgett” még tegnap délután is a háztartási hulladék Marosvásárhely utcáin
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tegnap a városháza átutalt vala-
mennyi pénzt a Sylevynek, hogy 
az törlesszen a szeméttelepnek, és 
végre szállítsa el az utcán tornyo-
suló hulladékot. Az összegről nem 
kívánt senki nyilatkozni, sem arról, 
hogy ez az éppen aktuális számla 
törlesztése-e, vagy sem. A polgár-
mesteri hivatal honlapján tegnap 
délután megjelent pár soros érte-
sítőben az olvasható: elindultak a 
szemétszállító vállalat autói, hogy 
összegyűjtsék a felhalmozódott 
hulladékot. A szolgáltató arról biz-
tosította a hivatalt, hogy 24 órán 
belül megtisztítja a várost.

 » A probléma 
megoldása érde-
kében tegnap a 
városháza átutalt 
valamennyi 
pénzt a Syle-
vynek, hogy az 
törlesszen a sze-
méttelepnek, és 
végre szállítsa el 
az utcán tornyo-
suló hulladékot.

 » BÁLINT ESZTER

V isszatér az élet a nagyváradi 
Partiumi Keresztény Egyetem 

(PKE) falai közé – újságolta a jó 
hírt a Krónika megkeresésére Nyíri 
Enikő kommunikációs és PR-fele-
lős. „Emberpróbáló első féléven 
vagyunk túl. Egyetemünk minden 
oktatója, minden egyetemi polgára 
kőkeményen dolgozott, hogy a tan-
anyag átadása mellett a diákok érez-
zék, ide tartoznak, hogy biztassuk, 
bátorítsuk őket. A diákok rendkívül 
ügyesen felvették az online oktatási 
fonalat” – avatott be a részletekbe a 

kommunikációs szakember. Hozzá-
tette: a járványhelyzet alakulásának 
köszönhetően a február 22-én raj-
toló második félévtől visszatérnek 
a jelenléti oktatáshoz. „Természe-
tesen még nem lesz minden olyan, 
mint rég, de minden erőnkkel azon 
leszünk, hogy minél több személyes 
részvételű órát biztosítsunk hallga-
tóinknak. Mindezt úgy, hogy vigyá-
zunk diákjaink egészségére, biz-
tonságára, betartjuk a  járványügyi 
intézkedéseket. Bízunk benne, hogy 
a tanárok személyes jelenléte, a kö-
zös tanulások, a barátságok pozitív 
hatással lesznek a diákok életére, 

tanulására” – húzta alá Nyíri Enikő. 
Mint mondta, a cél, hogy újra meg-
töltsék élettel a felsőoktatási in-
tézmény épületeit. „Nem arra kon-
centrálunk, mit nem lehet, hanem 
arra, milyen új események várnak 
majd ránk ebben a félévben” – fűzte 
hozzá.

Kérdésünkre, hogy mi történik azon 
diákok és tanárok esetében, akik va-
lamely kockázati csoporthoz tartoz-
nak, vagy családtagjuk miatt nem ta-
nácsos visszatérniük az egyetem falai 
közé, Nyíri Enikő elmondta, előzetes 
egyeztetések alapján véglegesítették, 
hogy mennyiben térnek vissza a je-

lenléti oktatáshoz; vannak olyan sza-
kok is, ahol online és személyes jelen-
léttel zajló órákat is tartanak. 

A tavalyról elmaradt harmincéves 
jubileum kapcsán közölte: az ünnepet 
szeretnék idén pótolni. „Szeretnénk 
a diákjainkkal együtt ünnepelni, sze-
retnénk a végzősök életében felejthe-
tetlenné tenni az egyetemen töltött 
utolsó hónapokat. Az elsőéveseknek 
meg akarjuk végre mutatni, milyen is 
az igazi egyetemi élet” – mutatott rá a 
kommunikációs és PR-felelős. Jelezte: 
konkrét rendezvények is körvonala-
zódnak, de részleteket egyelőre nem 
kívánt elárulni.

Jelenléti oktatással indul a második félév a nagyváradi PKE-n

 » „Bízunk 
benne, hogy a 
tanárok szemé-
lyes jelenléte, a 
közös tanulások, 
a barátságok, 
mind-mind 
pozitív hatással 
lesznek a diákok 
életére, tanulá-
sára” – húzta alá 
Nyíri Enikő.




