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Lesz takarítás, csak várni kell
A régi szemétszolgáltató megóvta az új vállalattal kötött szerződést Marosvásárhelyen

H A J N A L  C S I L L A

Míg a csíkszeredaiak április 
végén ingyenesen meg-
szabadulhattak a fölös-

legessé vált lomoktól, illetve több 
székelyföldi városban elszállítot-

ták a tavasz folyamán lega-
lább a kerti hulladékot, ad-
dig Marosvásárhelyen még 
mindig nem sikerült meg-
szervezni a nagytakarítást. 
A városi tanács február 
közepén bontotta fel a régi 

szemétszolgáltatóval kötött 
szerződést túlszámlázási gondok 
miatt, és azóta is tart a szemétmi-
zéria a városban.

Az óvás miatt húzódik

Borsos Csabától, a polgármesteri 
hivatal sajtófelelősétől megtud-
tuk, nem mondtak le a városszintű 
nagytakarításról, csak várni kell 
rá még egy ideig. A Sylevy válla-
lat, a város eddigi szemétszolgál-

tatója megóvta annak a tárgyalás-
nak az eredményét, amely alapján 
új szolgáltatót választottak, így 
180 napot kell várni ahhoz, hogy 
kifusson ez az óvási időszak – eb-
ből letelt már pár hét. „Ahogy az új 
szolgáltató elkezd dolgozni, még 
azon a héten ki fogjuk hirdetni a 
nagytakarítást. Tehát nincs szó ar-
ról, hogy elmarad, csak az új szol-
gáltató szerződésének életbe kell 
lépnie, várjuk az óvásokat elbíráló 
országos tanács (CNSC) döntését 
ez ügyben, és ettől függ a nagy-
takarítás időpontja” – nyilatkozta 
megkeresésünkre a polgármesteri 
hivatal sajtófelelőse.

Az utcasarkon „tárolják” 
a kacatokat

Ha végre megszervezhetik a vá-
rosszintű lomtalanítást, akkor a 
városháza honlapján és a közös-
ségi oldalakon is megtalálhatók 
lesznek a szemét elszállítására 
kiírt időpontok és helyszínek. Ad-
dig még gyűjthetik a városlakók 
a fölöslegessé vált tárgyakat, lo-

mokat, és hivatalosan egy nappal 
a meghirdetett dátum előtt lehet 
majd kirakni azokat az előre be-
tervezett helyszínekre. Ám mivel 
a marosvásárhelyiek nagy része 
számított arra, hogy idén tavasszal 
megszabadulhat a felgyűlt lomok-
tól, a fák és a bokrok igazításából 
származó hulladéktól, a városla-
kók egy része önjelölt pontokat 
szabott meg a lakónegyedekben, 

ahová időnként kiviszik a fölösle-
gessé vált hulladékot. Így például 
a Budai lakónegyed Nárciszok ut-
cájában a hétvégén is kiszuperált, 
törött kanapékból, matracokból, 
kerti hulladékból álló szemétku-
pac „díszelgett”. Ezeket nem tud-
ják a kommunális kukákba dobni, 
de már tárolni sem tudják a szűkös 
tömbházlakásokban, így az utca-
sarkon „tárolják” tovább.

Az elektronikaihulladék-gyűj-
tésre áprilisban volt lehetőség a 
marosi megyeszékhelyen, ahol hat 
év után először szervezték meg az 
elektronikai hulladék összegyűjté-
sét, és sok marosvásárhelyi vitte el 
a fölöslegessé vált elektronikai lo-
mot a kijelölt helyszínekre.

A kanapét nem tudják a 
kommunális kukába dobni, de 
már tárolni sem tudják a szűkös 
tömbházlakásokban, így az 
utcasarkon „tárolják” tovább
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KOVÁCS ATTILA

N em lehet teljes mértékben visz-
szahozni a városnapok tömeg-

rendezvényes hangulatát a járvány-
ügyi szabályozások miatt, ezért a 
helyszín a Vár tér, a központi park 

és környezete lesz, ugyan-
akkor nem város-, hanem 
vásárnapok nevet kapott 
a rendezvény – vezette be 
a pénteki sajtótájékoztatót 
Korodi Attila. Csíkszereda 

polgármestere szerint olyan 
jellegű programokat terveztek, 
amelyek a közösséget bekapcsol-
ják, megmozgatják, és egy kellemes 
hangulatú szórakozási lehetőséget 
biztosítanak. Hozzátette, fontosnak 

tartották, hogy mivel a nyár folya-
mán számos kulturális esemény zaj-
lik Csíkszeredában, a vásárnapok a 
csíkszeredaiakat szólítsa meg. A jár-
ványügyi korlátozások nem teszik 
lehetővé a hagyományos pityóka-
fesztivál megrendezését, a Szabad-
ság téren nem lesznek koncertek, 
csak a Mikó-vár színpadán, illetve a 
parkban – tudtuk meg.

Várni kellett az utolsó pillanatig

Sógor Enikő alpolgármester emlé-
keztetett, csak utolsó percben le-
hetett megtudni, hogy a korlátozá-

sok miatt mire van lehetőség, ezért 
kisebb léptékben gondolkodtak a 
koncertek szervezését illetően. A 
szervezők részéről Prigye Kinga 
kitért arra is, hogy ugyanebben az 
időszakban zajlik a városban a Szé-
kelyföldi Kerékpáros Körverseny 
egy szakasza, így kettős esemény 
lesz a hétvégén. Kézművesvásáro-
kat a Vár tér mellett a promenádon 
is tartanak, pénteken, szombaton 
és vasárnap a Mikó-vár színpadán 
koncertek lesznek – akik a létszám-
korlátozás miatt nem férnek be oda, 

kivetítőn követhetik a fellépéseket. 
A központi parkban hagyományos 
termékvásár várja az érdeklődőket, 
kiegészítve színpadi és külön ifj úsá-
gi, illetve gyerekprogramokkal, va-
lamint pityókás ételek kóstolójával. 
A park melletti Mihail Sadoveanu 
utcában kapnak helyet az étkezte-
tést biztosító standok.

Néhány program

Csütörtökön nyílik meg a Csíki 
Székely Múzeumban a Barabás 

Miklós Céh tárlata, azt követően a 
Szent Ágoston-templomban a Csíki 
Kamarazenekar koncertjét lehet 
megtekinteni. A városközpontban 
ugyanakkor utcai zenés perfor-
manszokat is láthatnak az érdeklő-
dők – ismertette. A sporteseménye-
ket bemutató Miklós Edit szerint 
többen jelentkeztek a versenyfel-
hívásukra, így nem maradnak el a 
versenyek és bemutatók – lesz te-
nisz-, fallabda- és funkcionális fit-
neszbajnokság, amatőr biatlonver-
seny, gombfoci-bemutató, és még 
tárgyalnak labdarúgó-, floorball- 
vagy amatőr jégkorong-bajnokság 
megrendezéséről is. Ezek helyszí-
neit, időpontjait a Facebookról le-
het megtudni.

A kerékpáros körverseny me-
zőnye augusztus 5-én érkezik a vá-
rosba, 7-én, szombaton pedig lesz 
egy kör a városban is, amely útlezá-
rásokkal jár. Szintén a sporthoz kap-
csolódik a péntek délutáni esemény 
a központi parkban, ahol a város 
kiemelkedő eredményeket elért csa-
patait és a szurkolókat várják egy 
közös értékelőre, találkozóra.

Városnapok helyett vásárnapok lesznek Csíkszeredában   
• Miután tavaly a járványhelyzet miatt elmaradtak 
Csíkszeredában a városnapok, idén ugyanilyen okból 
más nevet és irányt kap a hétvégén zajló rendezvény. A 
Pityókafesztivált nem lehet megtartani, a koncertek a 
Mikó-várban és a központi parkban lesznek.

• Marosvásárhelyen általában évente kétszer, tavasz-
szal és ősszel szerveznek nagytakarítást, tavaly azon-
ban csak egy volt, a járvány okozta szigorítások és a 
karantén miatt. Ezért idén a legtöbb marosvásárhelyi 
számított a tavaszi nagytakarításra, amely még min-
dig nem valósulhatott meg. A polgármesteri hivatal 
sajtófelelősétől megtudtuk, a régi szemétszolgáltató 
megóvta az új vállalattal kötött szerződést, ezért még 
várni kell a városszintű nagytakarításra.

Más nevet és irányt kap a hétvégén zajló 
rendezvény
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