
Szerdán délelőtt még fekete szemeteszsákok 
díszítették Marosvásárhely utcáit
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• A marosvásárhe-
lyi városháza ígérete 
szerint tegnap délután 
elindultak a kukásau-
tók, hogy begyűjtsék 
a hétfő óta a város ut-
cáin hagyott háztartá-
si hulladékot. A gond 
azonban korántsem 
oldódott meg, hiszen 
a Sylevy Salubriserv 
szolgáltató, a városhá-
za és a szeméttelepet 
működtető Iridex cég 
egymásra mutogat és 
egymást okolja a ki-
alakult helyzet miatt.

SIMON VIRÁG

A z előző városvezetés tavaly 
kötött, ideiglenesen egy 
évre, szerződést a Sylevy 

Salubriserv céggel, amelyet azzal 
bízott meg, hogy tartsa tisztán a 
várost és szállítsa el a lakók, cé-
gek által összegyűjtött háztartási 
szemetet. Az egyéves szerződés 
össz értéke 37 millió lej, ebből ed-
dig a Marosvásárhelyi Polgármes-

teri Hivatal kifi zetett 19 millió lejt. 
Az új városvezetés megvizsgálta a 
szolgáltatóval kötött szerződést, és 
állítása szerint a begyűjtött és a sze-
méttelepre leszállított marosvásár-
helyi hulladék mennyisége között 
jelentős különbségeket talált. Ezért 
felülvizsgálta a már kiállított szám-
lákat is, és akadt, amit nem hajlan-
dó kifi zetni. A városvezetés szerint 
jelenleg semmiféle tartozása nincs 
a szemétszolgáltatóval és a szemét-
telep működtetőjével szemben.

Ki kinek tartozik?

Ezzel ellentétben a Sylevy cég 
saját Facebook-oldalán kedden 
este közzétett közleményében azt 
írja, hogy a marosvásárhelyi vá-
rosháza 17 millió lejjel tartozik 
még nekik az elvégzett szolgál-
tatásokért, egyebek közt a nyári 
nagytakarításért is. A cég tagadja 
azokat a vádakat, melyek szerint 
ők 28 tonna szemét összeszedését 
törvénytelenül számlázták volna 

le, és azt állítják, hogy minden el-
végzett szolgáltatást fényképekkel 
tudnak bizonyítani. Az Ilyés Dénes 
ügyvezető által aláírt közlemény-
ben az áll, hogy a marosvásárhe-
lyi városháza által felhalmozott 
adósság miatt a cég, amelynek 400 
alkalmazottja van, nehéz hely-
zetbe került. Azt is közlik, hogy 
amiatt nem tudják összeszedni a 
hulladékot, mert az Iridex cég ál-
tal működtetett kerelőszentpáli 
szeméttelepen már nem fogadják 

az autóikat. Arról nem beszélnek, 
hogy mekkora a szemétteleppel 
szembeni adósságuk. Végül bizto-
sítják a marosvásárhelyieket, hogy 
ők szeretnék továbbra is elszállíta-
ni a hulladékot. Kedden délután és 
szerdán dél előtt mindössze annyi 
előrelépés történt, hogy bezsákol-
ták az utcai hulladékot, így az nem 
maradt szerteszét dobálva.

Lépni kellett

Úgy tudjuk, hogy a probléma meg-
oldása érdekében szerdán a maros-
vásárhelyi városháza mégis átutalt 
valamennyi pénzt a Sylevy-
nek, hogy az törlesszen a 
szeméttelep felé és végre 
szedje össze és szállítsa el a 
Marosvásárhely utcáin egy-
re csak tornyosuló hulladé-
kot. Az összegről nem kívánt 
senki nyilatkozni, sem arról, 
hogy ez az épp aktuális számla 
törlesztése-e vagy sem. A Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal hon-
lapján szerda délután megjelent pár 
soros értesítő szerint: „Elindultak a 
szemétszállító vállalat autói, hogy 
összegyűjtsék a városban felhal-
mozódott hulladékot. A szolgáltató 
arról biztosította a hivatalt, hogy 24 
órán belül megtisztítja a várost.”

Még marad a bizonytalanság
Elviszik a marosvásárhelyi szemetet, de nem tudni, hogy mi lesz a jó megoldás

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M egérkezett Romániába az 
AstraZeneca és az Oxfordi Egye-

tem által kifejlesztett oltóanyag, így 
új oltóközpontok nyílhatnak meg or-
szágszerte. Hargita megyében három 

új központban kezdik meg az 
immunizálást a koronavírus 
ellen: Szent egyházán, Ba-
lánbányán, illetve Csíksze-
redában a Közüzemek (Gos-
com) Rt. korábbi, Akác utcai 
székházában – tájékoztatott 
Tar Gyöngyi, a Hargita Me-
gyei Egészségügyi Igazga-

tóság vezetője. A védőoltásra 
már tegnaptól fogadják az előjegyzé-
seket az oltásregisztrációs platformon 
és a call center számán.

A brit vakcinával a 18 és 55 év kö-
zötti felnőtteket immunizálják, pri-
oritást élveznek a krónikus betegek 
és a kulcsfontosságú ágazatokban 
dolgozók. A három új oltóközpont-

ban csak az AstraZeneca vakcinával 
oltanak. Az oltóanyag a krónikus be-
tegek számára biztonságos, hiszen az 
AstraZeneca volt az, amely a kísérleti 
fázisban, a tanulmányok elvégzése-
kor a legtöbb krónikus beteget vonta 
be az immunizálásba, és nagyon vál-
tozatos betegkategóriákból – hangsú-
lyozta Tar Gyöngyi.

Az egészségügyi személyzet im-
munizálásának befejezése után a kór-
házi oltóközpontokat civil épületekbe 
költöztették, Székelyudvarhelyen a ré-
gi mozi épületébe (II. Rákóczi Ferenc 
utca), Gyergyószentmiklóson a kórház 
melletti épületbe, Maroshévízen pe-
dig egy használaton kívüli tornate-
rembe. Ezekben továbbra is csak a 65 
éven felülieket immunizálják, illetve 
azokat a krónikus betegeket, akiknek 
a korlátozás bevezetése előtt sikerült 
előjegyeztetniük magukat. Nekik a 
Moderna oltóanyagát adják be, a le-
csökkent utánpótlás miatt a Pfi zer 
oltóanyagát már csak emlékeztető ol-
tásként adják azoknak, akik elsőként 
is abból kaptak.

Egy központban egyféle vakcina

A meglévő oltóközpontok bárme-
lyikében tudtak volna megnyitni új 
oltási vonalakat, de a szakmai aján-
lások azt mondják, hogy lehetőleg 
ne használjanak többféle oltóanya-
got egy központban, ezért nyitották 
meg a három új immunizálási hely-
színt, minél jobban elosztva a tér-
ségben – tájékoztatott Tar Gyöngyi. 
Ugyanakkor azt is elmondta, hogy 
a későbbiekben, amint arra lehető-
ség nyílik, Korondon és Borszéken is 
megnyitnak egy-egy oltóközpontot. 
Az egészségügyi igazgatóság vezető-
je kérdésünkre azt is közölte, hogy a 
Pfi zer ígérete szerint március 16. után 
nőhet meg ismét az országba érkező 
oltóanyag-utánpótlás mennyisége, 
így várhatóan április elsejétől norma-
lizálódik az immunizálás helyzete.

Három új oltóközpontot alakítottak ki Hargita megyében
• Újabb oltóközpontokban lehet beadatni a koronavírus elleni védőoltást Hargita megyé-
ben, a három új központba már szerdától előjegyzést lehetett igényelni az immunizálásra. Csíkszeredai tudnivalók

Közben Csíkszereda Polgármesteri Hivatala is jelezte tegnap közlemény-
ben, hogy az újonnan megnyíló Akác utcai oltásközpontban a regisztráltak 
az AstraZeneca oltóanyagát kapják, amelyet Romániában csak a 18 és 55 
év közöttieknek adják be, így elsősorban az 55 év alatti krónikus betegeket 
oltják ebben a központban, a többihez hasonlóan 8 és 20 óra között. A má-
sodik szakaszban az oltást ingyenesen igényelhetik a 65 éven felüliek, a 
16 éven felüli krónikus betegek, illetve a kulcságazatokban dolgozók is. Az 
oltásra a https://vaccinare-covid.gov.ro/ weboldalon kívül lehetőség van 
telefonon is bejelentkezni, a 021–4144466-os számon. A krónikus betegek 
a háziorvosuknál is előjegyeztethetik magukat.

Újabb három központban kezdődik el a koronavírus 
elleni immunizálás Hargita megyében
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