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H I R D E T É S

BETILTOTTÁK A MŰANYAG HALOTTI VIRÁGFÜZÉREKET NAGYVÁRADON, MÁS TELEPÜLÉSEKEN IS HASONLÓ LÉPÉSRE KÉSZÜLNEK

Bíróságra kerülhet a nagyváradi koszorúügy
Bíróságon készülnek megtámadni 
a kereskedők a nagyváradi közterü-
let-fenntartó vállalat rendelkezését, 
miszerint tilos műanyag koszorúkat 
vinni a város temetőibe. A példát más 
városok is alkalmaznák, a koszorú-
gyártók ellenben üzletüket féltik.

 » PAP MELINDA

J únius elsejétől tilos műanyagból vagy 
fémhuzal segítségével készült koszorú-
kat vinni a nagyváradi temetőkbe – a 

közterület-fenntartó vállalat egy hete beje-
lentett rendelkezése országos botrányt ka-
vart. A koszorúgyártó cégek attól tartanak, 
hogy a példa „ragadóssá válik”, ezért bíró-
ságon készülnek megtámadni a rendeletet.

Liviu Andrica, a nagyváradi közterü-
let-fenntartó vállalat vezetője a helyi sajtó-
nak korábban úgy nyilatkozott, hogy a pol-
gármesteri hivatalhoz tartozó intézmény a 
nagy költségek miatt kénytelen kitiltani a 
műanyag koszorúkat a temetőkből. Ezeken 
ugyanis nem szerepel, hogy milyen típusú 
műanyagból készültek, így nem lehet újra-
hasznosítani őket, a Körös-parti városban 
pedig tetemes szemétdíjat kell fi zetni a 
nem reciklálható hulladék elszállításáért. 
Hasonló gondokat okoznak a természetes 
anyagból, de fémhuzalok segítségével ké-
szített koszorúk is, ezekből ugyanis nem 
készíthető komposzt, mivel a drót mega-
kasztja a darálógépet.

Túl nagy a szemétdíj
Ilyen körülmények között a vállalatnak kel-
lene elszállíttatnia a temetőkből a tetemes 
hulladékot, ami Andrica szerint 60 ezer 
lejbe kerülne havonta. Ezért az igazgató 
csak a természetes anyagból készült koszo-
rúkat, virágcsokrokat engedélyezi, a tiltott 
koszorúkat be sem engedik a temetőőrök. 
A vállalat vezetője azt szeretné, ha az ál-
lami intézmények járnának elől jó példá-
val, ezért felszólítást küldött a nagyváradi 
polgármesteri hivatalnak, a Bihar megyei 
önkormányzatnak, prefektúrának, hogy a 
megemlékezéseken maguk is csak bioko-
szorúkat használjanak.

Hogy be se kerülhessen a temetőkbe a 
tiltott „gyümölcs”, a nagyváradi piaco-
kat is felügyelő vállalat az árusításukat is 
megtiltotta. Arra intette a cégeket, korsze-
rűsítsék vállalkozásaikat, és álljanak át a 
természetes anyagokból készült koszorúk 
készítésére. A gyászolóknak azt javasolta, 
hogy vigyenek szeretteik sírjára kisebb 
biokoszorúkat, virágcsokrokat, vagy a 
koszorúra szánt pénzösszeget adják a csa-
ládnak, és üzenetben fejezzék ki részvétü-
ket, melyeket külön pannókon jelentetne 
meg a vállalat. Az igazgató szeptemberig 
adna türelmi időt a lakosságnak, cégek-
nek a rendelkezéshez való alkalmazko-
dásra, utána szigorú bírsággal sújtaná a 
szabályszegőket. A műanyagból készült 
halotti koszorúk temetőkből való kitiltása 
amúgy nem új keletű a Bihar megyei teme-
tőkben, a nagy mennyiségű szemét miatt 

több református és római katolikus lel-
kész már korábban kérte híveit: mellőzze 
ezeket. Érmihályfalván, Biharpüspökiben 
például már rég alkalmazzák, és a lakos-
ság elfogadta a tiltást.

Perre mennének
Nagyváradon mintegy harminc cég fog-
lalkozik halotti koszorúk készítésével, és 
bár van olyan, mely alkalmazkodott az új 
rendhez, a többség nem ért egyet vele. Ró-
zsa Mária, a nagyváradi Serplast vállalat 
igazgatója az Ebihoreanul portálnak el-
mondta: a váradi rendelkezés bevezetése 

óta aradi, temesvári, karánsebesi lelké-
szek is kitiltották a műanyag koszorúkat 
a temetőkből, így egyre inkább leszűkül a 
piac. Ezért összefogtak az ország másik 13 
hasonló profi lú cégével, és egy kolozsvári 
ügyvédi iroda révén perre fognák a váradi 
közterület-fenntartó vállalatot. Mint mond-
ta, a cégek készek zöldadót fi zetni a közte-
rület-fenntartónak, ha sikerül megegyezni 
és törölni a tiltást. Liviu Andrica igazgató 
ellenben csak egy feltétellel hajlandó az 
egyezségre: ha a cégek átveszik a vállalat-
tól az általuk termelt szemetet, és maguk 
intézik az újrahasznosítását, elszállítását.
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Szemet szúr. Liviu Andrica igazgató szerint nincs elég pénz a temérdek szemét elszállítására 




