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 » KRÓNIKA

A római katolikus egyház által 
magyar állami támogatással 

épített, Márton Áron egykori erdélyi 
püspök nevét viselő sportcsarnokot 
avattak vasárnap Gyimesközéplo-
kon. A hálaadó szentmisét Kovács 
Gergely gyulafehérvári római kato-
likus érsek celebrálta, ennek kere-
tében a helybéli 18 éveseket is kö-
szöntötték. A templomi szertartáson 
az MTI szerint elhangzott: az épít-
kezést a település volt plébánosa, 
a három éve elhunyt Bodó György 

kezdeményezte 2016-ban, mivel a 
községben sem az iskolának, sem az 
önkormányzatnak nem volt sport-
létesítménye. A plébánia által be-
nyújtott pályázatokra az évek során 
a magyarországi intézmények 250 
millió forintnyi támogatást ítéltek 
meg. Málnási Demeter plébános 
elmondta: a névadás Márton Áron 
csíksomlyói bevonulását idézi, ami-
kor a gyimesi csángók akadályozták 
meg, hogy püspöküket letartóztas-
sák a kommunista hatóságok.

A szertartást követő beszédében 
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 

egyházi és nemzetiségi kapcsolato-
kért felelős államtitkára a gyimesi 
csángók hitük, nemzetük és kultúrá-
juk iránti hűségét méltatta. Elmond-
ta: felemelő, nagyszerű örökség az, 
hogy a gyimesiek, ha kellett testük-
kel védték püspöküket, és fontos ezt 
a hithez és a csodálatos, ízes nyelv-
hez való ragaszkodást tovább éltetni. 
Rámutatott, a magyar kormány azért 
támogatja a közösségi terek, adott 
esetben tornatermek építését, mert a 
közösséget is szeretné építeni, amely 
az összetartást erősíti, a megmara-
dást szolgálja. A gyimesi csángók is 

akkor tudnak megmaradni, ha meg-
tartják kereszténységüket, és hűsége-
sek maradnak a nemzethez, nyelvük-
höz – mondta az államtitkár.

Borboly Csaba, a Hargita Megyei 
Tanács elnöke az idén nagykorúvá 
vált fi atalokat köszöntötte és biztat-
ta helytállásra. Az ünnepség után 
az 1360 négyzetméteres sporttermet 
labdarúgó-mérkőzéssel avatták fel, 
amelyen a csíkszeredai magyar fő-
konzulátus csapata – amelyhez az 
érsek, az államtitkár és a megyei ön-
kormányzat elnöke is csatlakozott – 
a helyi fi atalok ellen lépett pályára.

Magyar támogatással épült sportcsarnokot avattak Gyimesközéplokon

 » A névadás 
Márton Áron 
csíksomlyói be-
vonulását idézi, 
amikor a gyimesi 
csángók aka-
dályozták meg, 
hogy püspöküket 
letartóztassák 
a kommunista 
hatóságok.

Szemeteskocsikkal köröztek a 
marosvásárhelyi városháza kö-
rül tegnap a Sylevy cég munka 
nélkül maradt alkalmazottai. 
Félszáz munkás a hivatal elé 
vonulva tiltakozott amiatt, hogy 
a városvezetés felbontotta a 
szolgáltatóval kötött, utcai taka-
rításra vonatkozó szerződést.

 » SIMON VIRÁG

T iltakoztak tegnap a marosvá-
sárhelyi városháza előtt azok a 
munka nélkül maradt alkalma-

zottak, akik a Sylevy szolgáltatónál 
dolgoztak, míg a céggel között szer-
ződést fel nem bontotta a polgármes-
teri hivatal. A városháza értesítette a 
Sylevy társaságot, hogy július 7-től 
más szolgáltatóval végezteti el az 
utcai takarítást és a közterek tisztán 
tartását. A hivatalos átirat nyomán a 
300 alkalmazottat foglalkoztató cég 
mintegy félszáz munkása vonult fel 
tiltakozásképpen.

Aggódnak a jövőjük miatt
Az utcák, terek tisztán tartásáért fe-
lelős dolgozókat tegnap értesítette a 
cég, hogy mivel a városháza nem tart 
többet igényt a szolgáltatásra, elbo-

csátja őket. Volt közöttük, aki már 35 
éve utcaseprőként dolgozik, s így tart-
ja el a családját. Arról panaszkodott, 
hogy 59 évesen őt máshol nem fogják 
alkalmazni, nem tudja, hogy mit te-
gyen. Mások arról beszéltek, hogy bár 
kevés pénzt kaptak a munkájukért, de 
megszokták a szemeteskocsik szagát, 
a kétkezi munkát, és szeretnék foly-
tatni, hiszen más megélhetési lehe-
tőségük nincs. Mint arról beszámol-
tunk, a marosvásárhelyi városvezetés 
több ízben is elégedetlenségét fejezte 
ki a Sylevy szolgáltató által végzett 
munka miatt. Konfl iktus alakult ki a 
két fél között a leadott és leszámlázott 
szemétmennyiség miatt is. A városhá-

SPONTÁN TILTAKOZÁSKÉNT A MAROSVÁSÁRHELYI VÁROSHÁZA ELÉ VONULTAK A SYLEVY CÉG ALKALMAZOTTAI

Munka nélkül maradtak a takarítók

A munkások szemeteskocsikkal együtt vonultak Marosvásárhely központjába tiltakozni, a Sylevy cég félszáz alkalmazottja maradt munka nélkül
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za felbontotta a háztartási hulladék 
begyűjtésére és az utcai takarításra 
vonatkozó szerződését a Sylevyvel. 
A cégnek addig kellett biztosítania 
a közszolgáltatást, amíg új szolgál-
tató nem kerül. A hivatal elindított 
mindkét szolgáltatásra egy sürgős-
ségi eljárást, s ennek eredménye-
képp az utcai takarításra talált egy 
dévai vállalatot, a háztartási szemét 
elszállítását továbbra is a Sylevy 
fogja biztosítani.

Naponta 7000 lejes bírság
a városnak
A spontán tiltakozás kapcsán Soós 
Zoltán, Marosvásárhely polgármes-
tere azt nyilatkozta, a régi szolgálta-
tó mulasztásai miatt számos lakos-
sági panasz érkezett, hogy a város 
utcái szemetesek. „A város lakos-
sága szemétdíjat fi zet, és nekünk az 
a kötelességünk, hogy olyan céggel 
kössünk szerződést, amely biztosí-
tani tudja a minőségi szolgáltatá-
sokat. Az eddigi céggel felbontottuk 
a szerződést, egy dévai vállalatnak 
adtuk át 180 napra a szolgáltatást” 
– mondta a polgármester. Hozzátet-
te, a háztartási hulladék esetében 
is új szerződést fognak kötni, mert 
olyan szolgáltatót akarnak megbíz-
ni a feladattal, amely a szelektív be-
gyűjtést is vállalni tudja. „A várost 
naponta 7 000 lejre büntetik azért, 
mert Vásárhelyen nem működik a 
szelektív hulladékgyűjtés” – jelen-
tette ki Soós. A városvezető rövid 
nyilatkozata után nem adott teret 
a kérdések feltevésének, azt ígérve, 
hogy a téma kapcsán sajtótájékozta-
tót szerveznek majd.

 » „A várost na-
ponta 7000 lejre 
büntetik azért, 
mert Vásárhe-
lyen nem műkö-
dik a szelektív 
hulladékgyűj-
tés” – jelentette 
ki Soós Zoltán 
polgármester.




