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SIMON VIRÁG

A marosvásárhelyi polgár-
mesteri hivatalnak múlt hét 
végén zárolták a számláit, 

mert 3 900 000 lejes kifi zetetlen 
büntetése volt a Környezetvédelmi 
Alappal szemben. Ezt a bírságot 
2017–2019 között rótták ki a város-
nak a szelektív hulladékgyűjtés 
megszervezésének elmulasztásá-
ért. Ebben az összegben ráadá-
sul nincs benne a 2020-as évre 
kirótt, megközelítőleg 2 500 000 
lejes büntetés szintén a hulladék 
szétválogatásának elmulasztása 
miatt. A marosi megyeszékhelyen 
felgyülemlett problémákról sajtó-
tájékoztatón beszélt Soós Zoltán 
polgármester.

Belső vizsgálat indult

Mint kiemelte, a volt városvezető és 
a városháza illetékesei közül valaki 
vagy valakik eltitkolták a fent em-
lített bírságot, mivel nem szerepelt 

a könyvelésben adósságként. 
Soós szerint akkor szereztek 
erről az összegről tudomást, 
amikor a kényszervégrehaj-
tó jelentkezett és be akarta 
hajtani a tetemes összeget. 
„Ezt a büntetést ki tudjuk 
és ki fogjuk fi zetni a város 

költségvetéséből, a városlakók 
pénzéből. De pert fogunk indítani a 
volt városvezető, Dorin Florea ellen, 
aki elmulasztotta megszervezni a 
szelektív hulladékgyűjtést, és aki 
miatt most a városlakók pénzéből 
ezt a büntetést ki kell fi zessük. Belső 
vizsgálat indult, hogy kiderítsük, a 
hivatalból ki, kik voltak azok, akik-
nek felelőssége lett volna ezeket a 
büntetéseket nyilvántartani, tudo-
másunkra hozni” – hangsúlyozta 

Soós, akitől megtudtuk, hogy a múlt 
évre szóló büntetés ügyében hétfőn 
fog egyeztetni a környezetvédelmi 
miniszterrel, kérve, hogy a 2,5 millió 
lejt fi zethessék ki részletekben.

Szelektív hulladékgyűjtés

Marosvásárhely polgármestere ar-
ról is beszélt, hogy napok kérdése, 
és meg fogják kötni a szerződést az 
új, ideiglenes hulladékszolgáltató-
val. Olyan céget választottak, amely 
vállalja a szelektív hulladékgyűjtést 
is. Az uniós pénzalapból vásárolt és 
kihasználatlanul álló 20 ezer szelek-
tív kuka mintegy 20 százalékát lehet 
használni, ezeket ki fogják helyezni 

a lakónegyedekben, és mihamarabb 
újakat fognak beszerezni, hogy ha-
tékonyan működhessen a hulladék 
szétválogatása. Soós Zoltán arról 
is beszámolt, hogy a lakótelepekre 
a szeméttárolók mellé fadobozo-
kat fognak kihelyezni a zöld hul-
ladéknak, ezekbe fogják gyűjteni, 
majd hetente egyszer elszállíttatni 

a faágakat, fűnyesedéket. Azáltal, 
hogy ezek nem kerülnek be a közös 
hulladékba, máris sokkal kevesebb 
szemét kerül a telepre, és keveseb-
bet kell fi zetnie a városnak. A zöld 
hulladékot a Virágkertészetnél tud-
ják értékesíteni.

Lesz nagytakarítás és útjavítás

Amint megkötik a szerződést az új 
szolgáltatóval, meghirdetik a vá-

rosszintű nagytakarítást is, amely 
idén tavasszal elmaradt. Soós Zol-
tán szerint a tíznapos késéssel el-
kezdett favágást és zöldövezet-kar-
bantartást sikerült napirendre 
hozni, a lakók bejelenthetik a vá-
rosházán, ha még vannak olyan 
helyszínek, ahol nem végeztek 
a fűnyírással, a nyesedékek el-
hordásával. „A nagytakarítást is 
el fogjuk kezdeni, előre leközölt 
program szerint, és azt szeretnénk, 
ha jövőtől évente négy alkalom-
mal lenne, hogy tiszta és élhető 
legyen a város. Nekifogtunk az 
utak javításának, aszfaltozásának 
is. Elsősorban a Szabadság utca és 
környéke van napirenden, hiszen 

itt évek óta el voltak hanyagolva az 
utak. De a Kishegyszőllő utcájának 
a felújítási tervét is átnézzük, és 
ott legkésőbb augusztustól elkezd-
jük a munkálatokat. Foltozgatni 
tudunk csak a Gheorghe Șincai és 
Ion Dumitrache utcákban, mert ott 
a vízvezetékcsere még nem történt 
meg. A lakók utcajavítással kap-
csolatos kérdéseit is feljegyezzük, 
és lehetőségeink szerint javítunk” 
– zárta a polgármester.

Soós Zoltán marosvásárhelyi 
polgármester számba vette 
a napi panaszokat, nehézségeket

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Pályázati 
tájékoztató karaván
A hamarosan megjelenő, 
mezőgazdasági termékek 
feldolgozására irányuló 
pályázati kiírás részleteiről, 
valamint a nem mezőgazdasági 
tevékenységekre igényelhető 
támogatásokról tart tájékoz-
tatást a gyergyószentmiklósi 
Uldin Fund Consult pályázatíró 
iroda. Szerdán Gyergyóremetén 
a községháza tanácstermében 
zajlik az ismertető. Jövő héten, 
június 14-én Gyergyócsomafal-
ván a művelődési házban, 15-én 
Gyergyóújfaluban a községháza 
alagsorában, június 16-án Vaslá-
bon a házasságkötő teremben, 
17-én pedig Gyergyóalfaluban 
a községháza tanácstermében 
várják az érdeklődőket. A tájé-
koztató minden helyszínen 18 
órakor kezdődik. Néhány példa a 
megpályázható tevékenységek-
re: turisztikai szolgáltatások/
beruházások bővítése/létre-
hozása; egészségügyi/állate-
gészségügyi szolgáltatások; 
autószerelés, szépségszalon, 
irodai szolgáltatások stb. A 
szervezőktől a 0771-601955-ös 
telefonszámon lehet további 
információkat kérni.

Áramszünet 
Gyergyószentmiklóson

Az áramszolgáltató vállalat 
értesíti az érintett fogyasztó-
kat, hogy Gyergyószentmikló-
son csütörtök délután 4 és 6 
óra között a hálózaton végzett 
munkálatok miatt szünetelni 
fog a szolgáltatás a városköz-
pontban. Ez a Fenyő áruház 
kivételével érinti a teljes Sza-
badság teret a Kossuth Lajos 
utcától a Márton Áron utcáig. 
Így nem lesz áram a polgár-
mesteri hivatalban, a postán, 
a Szilágyi szállodában és 
étteremben, valamint a Rubin 
vendéglőben, ahogy a főtéri 
gyógyszertárakban és egyéb 
üzletekben sem.

• RÖVIDEN 

AMaros Megyei Múzeum számos 
partnerintézménnyel közösen 

június 12-én, szombaton délelőtt 
10 és éjfél között a járványhelyzet-
hez alkalmazkodva rendezi meg a 
15. Múzeumok Éjszakáját. A mara-
tont ingyen kínálják a látogatók-
nak, de lesznek olyan események, 
amelyekre előzetes bejelentkezés 
szükséges. Például azok, akik 
a Kultúrpalotával szeretnének 
részletesebben megismerked-
ni, magyar, illetve román nyelvű 

tárlatvezetésen vehetnek részt, 
amennyiben előre foglalnak. Egy-
egy tematikus sétán 12 személyes 
csoportok kísérhetik az idegenve-
zetőt. A Néprajzi és Népművészeti 
Múzeumban frissen nyíló, Maros 
mentiek a Nagy Háború lövészárka-
iban című történeti kiállítást román 
vagy magyar nyelvű kurátori tárlat-
vezetéssel tekintheti meg egyszerre 
tíz személy előzetes bejelentkezés-
sel. Ugyancsak előzetes foglalással 
látogatható a múzeum természettu-

dományi részlegén az Eltűnt erdők 
rengetegében: a mezozoikum vége 
című időszakos kiállítás, ahogyan 
a Víz Háza állandó tárlata is, illetve 
a várban látogatható tárlatok vagy 
a zsidó múzeum és a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház kulisszajárása. 
A programkínálat a múzeum hon-
lapján a http://muzeulmures.ro/la-
togasd-meg-a-muzeumot/ oldalon 
tanulmányozható részletesen.

Antal Erika

Változatos program a Múzeumok Éjszakáján
Tanév vége előtt megkapják az ösztöndíjakat
„A napokban elkezdjük a kifizetéseket az iskolák felé, és még az idei tanév 
vége előtt megkapják a diákok a 2020–2021-es tanévre esedékes ösztön-
díjakat” – nyilatkozta a Székelyhon kérdésére Soós Zoltán, Marosvásár-
hely polgármestere. Mint ismert, a városban az elmúlt években – annak 
ellenére, hogy a költségvetésben volt pénz erre félretéve – a volt városve-
zetés nem utalta át a tanulmányi és érdemösztöndíjakat az iskoláknak, így 
a tanulók évek óta nem kapták meg a juttatásokat. Soós Zoltán elmondta, a 
törvény nem teszi lehetővé, hogy visszamenőleg is kifizessék az ösztöndí-
jakat, így csak a jelenlegi tanévre tudják díjazni a jól tanuló diákokat. „Az 
elmaradt összegeket csak úgy kaphatják meg a diákok, ha pert indítanak a 
hivatal ellen” – tette hozzá a polgármester. A tanév első félévének eredmé-
nyei alapján 6352 marosvásárhelyi diák kap ösztöndíjat.

• RÖVIDEN 

• A város gondjairól beszélt, ide sorolva a szelektív hulladékgyűjtés miatti tetemes 
büntetést, a városháza számláinak zárolását, illetve a hulladékkérdés és a zöldövezet 
karbantartása miatti gondokat Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán. Elmondá-
sa szerint a kirótt bírságokat a város kifizeti, mert tiszta lappal szeretnének tervezni 
és dolgozni. Ettől függetlenül azonban a szelektív hulladékgyűjtés megszervezésének 
elmulasztásáért beperelik a volt városvezetőt, Dorin Floreát.

Leltár a város gondjairól
Még mindig esnek ki csontvázak a szekrényből




