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Tovább gyűrűzhet a marosvásár-
helyi önkormányzat és a város 
köztisztaság-szolgáltatója közöt-
ti vita. A munka nélkül maradt 
utcaseprők tiltakozóakciókkal 
fenyegetőznek.

 » SZUCHER ERVIN

T ársadalmi feszültséget szül a 
Marosvásárhely polgármesteri 
hivatala és a mezőcsávási Sylevy 

Salubriserv közötti konfl iktus, amely 
most már nemcsak a szemét eltaka-
rításáról és a számlák törlesztéséről 
szól, hanem az utcaseprők megélhe-
téséről is. Az egyik napról a másikra 
munka nélkül maradt dolgozók utcai 
tiltakozással fenyegetőznek, ameny-
nyiben a felek nem találnak megol-
dást az amúgy is nehéz társadalmi 
helyzetükre. Hogy egészen pontosan 
hány utcaseprőről van szó, nem si-
került megtudnunk. Illyés Botond, 
a szolgáltatócég képviselője csak 
annyit volt hajlandó elárulni, hogy 
„sokról”. A Hidegvölgyben körül-
belül száz személyről beszélnek, de 
van olyan érintett is, aki másfélszer 
ennyi kollégájáról tud. „Nem mon-
danak számot, mert egy részünket 
hivatalosan dolgoztatnak, másokat 
meg… Szóval érti, nem? Bezzeg a 
régi Salubriserv idejében ilyesmi 
nem volt!” – panaszkodott lapunk-
nak egy neve elhallgatását kérő roma 
férfi . Felháborodásánál csak az elke-
seredése nagyobb, mint ecsetelte, ha 
a héten nem oldódik meg a helyzete, 
nem lesz miből eltartania családját. 
Erről számolt be a Krónikának Szász 
Péter, a vásárhelyi cigány közösség 
képviselője is. Elmondta: ahogy tel-
nek a napok, egyre nehezebben tud-
ja visszafogni az érintetteket, akik 

a városháza elé akarnak vonulni. A 
helyzetet értékelve Szász Péter úgy 
véli, a két fél harcának a harmadik, 
azaz a cigányság esik áldozatául. „Ha 
a polgármesteri hivatal képviselőivel 
beszélek, a Sylevyt hibáztatják, ha ve-
lük állok szóba, a városházát okolják. 
Közben telnek a napok, és a közösség 
egyre türelmetlenebb és dühösebb” 
– vázolta a hidegvölgyi állapotot a 
roma közösség képviselője.

„Nincs mit tennünk, jelenleg a 
városháza nem tart igényt az utcák 
tisztítására” – mentegetőzött Ily-
lyés. A Sylevy Salubriserv azonban 
nem könnyen törődik bele az egy-
oldalú szerződésbontásba. Vasile 
Costea ügyvéden keresztül a város 
eddigi köztisztaság-szolgáltatója 
szakmai és jogi magyarázatot kér 
az önkormányzattól, amely február 
15-i ülésén, Soós Zoltán polgármes-
ter javaslatára részben felbontotta 
az elődje, Dorin Florea által kötött 
egyezséget. Az előző elöljáró 2020 
nyarán, a vásárhelyi Salubriserv 
csődbe menetele után írt alá szerző-
dést a mezőcsávási székhelyű cég-
gel. A kenyértörésre azok után került 
sor, miután kiderült: a köztisztasági 
szolgáltatásokra vonatkozó szerző-
désben szereplő, éves keretösszegek 
nagy része röpke fél esztendő alatt 
elfogyott. A városháza ugyanakkor 
azt állítja, hogy a cég 10 millió lejjel 
többet számlázott, mint amennyi 
szolgáltatást a valóságban elvégzett.

Az Illyés család által birtokolt vál-
lalkozás szerint a tanács múlt heti 
döntése egyrészt törvénytelen, más-
részt szakmaiatlan. A városházának 
címzett felszólításában – amelyben 
arra kérik az önkormányzatot, vizs-
gálja felül a döntését – a cég jogi 
képviselője rámutat, hogy az egy-
oldalú döntés törvénytelen. Ugyan-

akkor több kérdést fogalmaz meg, 
amelyben a további munkafolyamat 
mikéntjét igyekszik tisztázni. A pol-
gármesteri hivatal ugyanis csak rész-
legesen mondott le a Sylevy szolgál-
tatásairól.

Marius Libeg, a városháza kom-
munikációs osztályának vezetője la-
punknak elmondta, az önkormány-
zat ezentúl saját embereivel tartja 
karban a város zöldövezeteit, tisz-
títja le az útjelzőtáblákat, és gyűjti 
össze a kis, utcai szemetesládákban 
lévő szemetet. Ugyanakkor az új ad-
minisztráció arra törekszik, hogy a 
további szolgáltatásokra is szerez-
ze meg a működési engedélyeket. 
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Városháza kontra Sylevy: a cigányság veszít

Már nemcsak a szemét eltakarításáról szól az önkormányzat 
és a város köztisztaság-szolgáltatója közötti konfl iktus
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Arra a kérdésünkre, hogy mindezt 
a munkát kik fogják végezni, és 
honnan kerülnek majd elő, Bor-
sos Csaba szóvivő elmondta, hogy 
napszámosokat készülnek megfo-
gadni. „Az emberek sorban állnak 
a munkáért” – jelentette ki Borsos, 
utalva a hidegvölgyi romákra.

Amint arról korábban meg-
számoltunk, miután a marosvá-
sárhelyi tanácsosok rendkívüli 
tanácsülésen részlegesen felbon-
tották a tavaly júniusban kötött 
szemétszolgáltatási szerződést, 
abban bíznak, hogy a Sylevy az 
elkövetkezendő 90 napban még-
is el fogja végezni a háztartási 
szemét begyűjtését. Ez idő alatt 
a tanácsnak új szolgáltatót kell 
találnia. Kérdésünkre, hogy a 
városháza és a mezőcsávási cég 
közötti puskaporos hangulat nem 
vezethet-e oda, hogy a Sylevy 
„csomagol”, és szemétben hagyja 
a várost, Soós Zoltán határozott 
nemmel válaszolt. Szerinte a vál-
lalkozóknak üzleti érdeke pénzt 
szerezni, ezért nem vonulnak ki 
Marosvásárhelyről. Még abban 
az esetben sem, ha a hivatalnak 
nem sikerül az elkövetkezendő 
három hónapban új szolgáltatót 
találnia. Soós elmondta, a 90 na-
pos határidőt, a jogszabály értel-
mében meg lehet hosszabbítani 
kétszer harminccal. „Nincs ok ag-
godalomra. A napokban elkészül 
a feladatfüzet, nemsokára meg-
hirdetjük a versenytárgyalást. 
Már most tudjuk, hogy a Sylevy 
Salubriserven kívül más cégek is 
érdekeltek a szolgáltatás elvég-
zésében” – válaszolta lapunknak 
Soós Zoltán. A kiírás értelmében 
az új szolgáltatónak majd szelek-
tíven kell gyűjtenie a szemetet.

 » Kérdésünkre, 
hogy a városháza 
és a mezőcsávási 
cég közötti pus-
kaporos hangulat 
nem vezethet-e 
oda, hogy a Syle-
vy „csomagol”, és 
szemétben hagy-
ja a várost, Soós 
Zoltán határozott 
nemmel válaszolt.

 » BÍRÓ BLANKA

Metropoliszövezetén túllépő he-
lyi érdekű vasúthálózatot (HÉV) 

tervez Brassó önkormányzata. Allen 
Coliban, a Cenk alatti város polgár-
mestere bejelentette, hogy a szállítá-
si minisztériummal folytatott egyez-
tetések során a legambiciózusabb 
tervből indul ki a megvalósíthatósá-
gi tanulmány, eszerint három vona-

lon 22 szerelvénnyel számolnak. Az 
elosztás szerint 7-7-6 vonat közleke-
dik, két szerelvény tartaléknak kell. 
„Északi irányba Sepsiszentgyörgyig, 
déli irányba Sinaia városáig akarunk 
eljutni a helyi érdekű vasúthálózat-
tal” – részletezte az USR–PLUS szí-
neiben megválasztott polgármester.

Az elöljáró szerint gyakorlatilag 
ez a változat kihasználja a teljes 
létező infrastruktúrát, ugyanakkor 

a még csak tervezett, Brassót Vi-
dombákkal, az épülő repülőtérrel és 
Botfaluval összekötő vasútvonalat 
is. Így három fő vonalon közleked-
het négy helyi érdekeltségű járat a 
Zernyest–Brassó–Sepsiszentgyörgy; 
Predeal–Brassó–Botfalu–Földvár, 
Sinaia–Brassó–repülőtér–Földvár, 
valamint a Feketehalom–Brassó–
Bodzaforduló-vonalakon. Brassó 
polgármestere szerint a szállítási 

minisztérium visszajelzései biztató-
ak, a projekt bekerülhet az országos 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
programba (PNRR). Allen Coliban 
úgy véli, ha meglesznek a vonatok, 
az infrastruktúra azonnal használ-
ható lesz, a programban való rész-
vétel feltételeként 2022 végéig le kell 
bonyolítani a szerelvények közbe-
szerzését, és az első járatok 2023 ele-
jétől közlekedhetnek.

Kiterjedt helyi érdekű vasúthálózatot tervez Brassó polgármestere

 » Allen Coli-
banpolgármester 
szerint három 
vonalon 22 
szerelvénnyel 
számolnak. 




