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Felmondták az utcai takarítást
Szakításra készül a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a Sylevy szolgáltatóval

SIMON VIRÁG

A kiszivárgott, mindössze 
néhány soros átiratban a 
Marosvásárhelyi Polgár-

mesteri Hivatal arról értesítette a 
Sylevy Salubriserv szolgáltatót, 
hogy értelmezése szerint lejárt az 
utcai takarításra vonatkozó rész a 
kettőjük között lévő szerződésből, 
így február 11-étől (csütörtöktől) 
nem igényli ezt a szolgáltatást.

Hogyan kell értelmezni?

Mint a városháza sajtóirodájá-
tól megtudtuk, tulajdonképpen 
az történt, hogy a város és a 
hulladék gazdálkodási vállalat 
egyéves szerződést kötött tavaly 
júniusban (még Dorin Florea ak-
kori polgármester ideje alatt), 
amiben meghatároztak egy ke-
retösszeget az utcai takarításra: 
sepregetésre, zöldövezetek tisz-

tán tartására, utcai kukák kiürí-
tésére. Mivel az utcai takarításra 
szánt egész éves összeget a Sylevy 
már kiszámlázta a városnak mint 

elvégzett szolgáltatás ellenérté-
két, a város vezetősége úgy dön-
tött, átveszi az utcai takarítást a 
cégtől. Soós Zoltán jelenlegi pol-

gármester korábban többször is 
beszélt arról, hogy a város saját 
kezébe veszi az utcai takarítást és 
hóeltakarítást, s bizonyos szolgál-
tatásokat kiszervez, mint például 
a gépkölcsönzés vagy a munka-
erő. Az előzetes számítások sze-
rint így az eddigi havi 1 millió lej 

helyett akár 300 ezer lejből is meg 
lehetne oldani a közterületek tisz-
tán tartását. A sajtóirodától kapott 
információk szerint a polgármeste-
ri hivatal napokon belül biztosítani 
tudja a sepregetést és a zöldöveze-
tek tisztán tartását, az egyedüli 
gondot az utcai kukák kiürítése 
jelenti. Következő lépésként meg-
várják, mit válaszol az átiratra a 
Sylevy, és megszervezik a közterü-
let tisztán tartását.

Mint korábban beszá-
moltunk róla, a hulladék-
gazdálkodási vállalat és az 
új városvezetés között nem 
új keletű a konfl iktus, hi-
szen a Sylevy csak ezen a 
héten szinte három napig az 
utcákon hagyta a háztartási hulla-
dékot. S noha szerdán késő délután 
elindultak a kukásautók, csütör-
tökön kora délután még mindig 
voltak olyan lakónegyedek, ahol a 
tárolók mellett is tornyosult a va-
sárnap óta összegyűlt szemét.

Van, ahonnan már elszállították a szemetet, 
máshol azonban még várat magára ez a feladat
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A közgazdász végzettséggel rendel-
kező, sepsiszentgyörgyi illető-

ségű fi atalember szülőföldjére haza-
térve olyan piaci rést keresett, amely 
sem a régióban, sem országos szinten 
nincs még lefedve vagy kiaknázva, de 
a társadalom hasznára válhat. „Vé-
gigjárva több települést a régióban 
azt tapasztaltam, hogy több olyan 
kültéri játszótérré lenne szükség, 
ahol a gyerekek önfeledten kipróbál-
hatnak több játékelemet, miközben a 
szülők is megpihenhetnek abban a tu-
datban, hogy gyerekeik biztonságban 
vannak” – vetette fel az alapötletet. 
Beleásta magát a témába, utánajárt a 
szabályozásoknak, továbbá első kör-
ben helyi beszállítóval szeretett vol-
na együtt dolgozni. „Mivel a kötelező 
szabványoknak jelenleg sajnos egyik 
helyi termék sem felel meg, egy cseh-
országi partner – Bonita Group Servi-
ce – révén kezdtem bele a projektbe 
egy Csíkdánfalván bejegyzett céggel” 
– mutatott rá.

A szabványok szerint szükség van
a TÜV-tanúsítványra, ami Európa 
legismertebb védjegye a minőség és 
biztonságtechnika területén, amellyel 
a csehországi partnercég rendelkezik. 
A cég megálmodója példákat is emlí-

tett: a hinták esetében a felső tartórész 
általában fagerendából készül, amely-
nek a repedéseibe befolyik a víz, télen 
megfagy és elreped a fa. Az ő játszó-
terein galvanizált acélból készülnek 
a hinták, az ülések pedig fa helyett 
szintén vastag acélból. Gumitéglával 
ellátott felületekkel dolgozik, továbbá 
kültéri fi tneszgépek, akár nyolc méter 
magas kötélpiramis, kötélpálya, föld-
be süllyesztett trambulinok, csúsz-
dák, alagutak, körhinták, mászókák 
és mászófalak is szerepelnek a kata-
lógusban, de igény szerint padokat és 
asztalokat is el tudnak helyezni. „Cé-
günk, az SC Homoludens Consulting 
SRL segít, hogy korosztálytól és gyer-
meklétszámtól függően válasszuk ki a 
megrendelővel közösen, hogy milyen 
elemeket tartalmazzon a játszótér. Mi 
teljes körű ügyintézéssel vállaljuk el 
a kivitelezéseket, a szükséges enge-
délyek kiváltásától a garancia időtar-
tama alatti karbantartásig” – tudatta, 
hozzátéve, hogy öt évig évente ellen-
őrzik a játszótér állapotát, kicserélik 
a megrongálódott elemeket, továbbá a 
vas szerkezetekre húsz, míg a fa szer-
kezetekre tíz év jótállást vállalnak. A 
játszótér méretétől függően egy hét 
és három hónap között vállalják a tel-

jes kivitelezést. Székelyföldön eddig 
Kászonaltízen, Székelyudvarhelyen, 
Borszéken és Gyergyóalfaluban ké-
szítettek játszótereket, összesen pedig 
tizenhárom megvalósításnál tarta-
nak már. „A visszajelzések alapján 
elégedettek a kisgyerekes családok a 
munkáinkkal, mert széles körű szóra-
kozási lehetőségeket és elemeket tele-
pítünk, amelyek biztonságosak. Néha 
olyan elemeket is felszerelünk, ame-
lyekkel én még nem találkoztam az or-
szágban” – méltatta a változatosságot. 
Megjegyezte, az önkormányzatok mel-
lett magánszemélyeknek – például 
panziók szomszédságában – is készí-
tettek már játszófelületet. Ennek kap-
csán János a következő nagy projekt 
részleteit is elárulta: „Felkérés érkezett 
a Székelyföldi Legendárium részéről – 
ami nagy megtiszteltetés számomra –, 
hogy a tavaly nagy sikerként elköny-
velt szejkefürdői Mini-Erdély Parkba 
készítsünk egy játszóteret, amely idén 
tavasszal el is fog készülni.” Hosszú 
távú tervei között egy nagyobb mű-
hely építése szerepel, ahol a helyben 
gyártott játszótéri elemek a megfelelő 
engedélyek és tanúsítványok szerint 
készülnek. Mivel minőségi játszótéri 
elemekkel dolgoznak, a másik hosz-
szú távú elképzelése a megyei ön-
kormányzattal való együttműködés. 
„A települések önkormányzatainak 
anyagilag megterhelő lehet egy-egy 
ilyen játszótér kialakítása. Ellenben 
ha a megyei tanács támogatni tudná 
őket és az intézményükön keresztül 

tudnának pályázni ilyen projektekre, 
sokkal több minőségi és biztonságos 
játszótér létesülne Székelyföldön” – 
fejtette ki a vállalkozó. Hozzáfűzte, ér-

deklődés esetén bárhova ingyenesen 
kiszáll és felméri a terepet, ennek ér-
dekében a 0786-276570-es telefonszá-
mon lehet felvenni vele a kapcsolatot.

Játszóterek minden korosztálynak
• Egy éve kezdte el, de a tucatnyi munkájára érkezett
pozitív visszajelzések további munkára sarkallják Péter
János vállalkozót. A fiatalember többéves külföldi mun-
kavégzés után tért haza és indította el saját vállalkozá-
sát, amelynek fő profilja a játszótérépítés.

• A marosvásárhelyi városháza saját kézbe akarja venni az utcai takarítást, erről csütör-
tökön átiratban értesítette a Sylevy szolgáltatót, amellyel hetek óta konfliktusban áll.




