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Figyelni kell a dátumokat
Kezdődik a városszintű nagytakarítás Marosvásárhelyen
• A megszokott kettő 
helyett tavaly mind-
össze egy városszintű 
nagytakarítás volt 
Marosvásárhelyen, 
idén pedig még egy 
sem. Nos, ezt fogják 
pótolni október 15-
étől, tehát péntektől, 
amikor a November 7. 
lakónegyedben kezdik 
a lomtalanítást. Ami 
biztos, hogy jövőre 
nem kell majd erre 
külön fizetni.

SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen hosszú 
ideig évente kétszer volt 
városszintű nagytaka-

rítás, lomtalanítás. Tavasszal és 
ősszel elszállították a házak, tömb-
házak elől az év folyamán felgyűlt 
lomot, fölöslegessé vált bútordara-
bot, elhasznált matracokat, de a ta-
vaszi és őszi kerti munka nyomán 

maradt ágnyesedéket, levele-
ket is. Tavaly a járványidő-
szak és a megszorítások 
miatt tavasszal elmaradt 
a nagytakarítás, ezt azon-
ban nyáron pótolták. Idén 
tavasszal, a szemétszolgál-
tatóval történt nézeteltérés 

miatt azonban nem szer-
veztek hasonló akciót. A maros-
vásárhelyi családok évente 50 lejt 
fi zetnek azért, hogy évente kétszer 
elszállítsák nemcsak a háztartási 
hulladékokat, hanem a lomokat is.

Változások lesznek

A marosvásárhelyi városháza a na-
pokban jelentette be, hogy október 
15-étől megszervezi a városszintű 
nagytakarítást, amelyet most nem 
kötnek évszakhoz, hanem álta-
lánosnak neveznek. Soós Zoltán 
polgármester ennek kapcsán el-
mondta, örül, hogy sikerült végre 
ezt a szolgáltatást is meghirdetni, 
mert a szemétszolgáltatóval kötött 
szerződés lehetővé teszi. Mint visz-
szaemlékezett, tavaly nyáron a ko-
rábbi városvezetés megszervezte a 
városszintű nagytakarítást, annak 
ellenére, hogy az érvényben lévő 
szerződés nem tette ezt lehetővé, 
így a számvevőszék most kötelezi 
őket, hogy szerezzék vissza a nagy-
takarításra kifi zetett 4,5 millió lejt. 
A városvezető összehasonlításként 
elmondta, hogy ez az összeg majd-
nem annyi, mint amennyit a város 
körgyűrűjének megvalósíthatósági 

tanulmányára fi zetniük kell. „Bár 
sokan sérelmezték, hogy nem szer-
veztünk tavaszi nagytakarítást, de 
egész évben elszállította a szolgál-
tató, megrendelés alapján, a tör-
vénytelenül kihelyezett lomokat, 
matracokat, hulladékokat. Senkit 
nem büntettünk meg azért, mert 
ezeket kihelyezték a kukák mellé. 
Jövőre át szeretnénk alakítani ezt 
az évi kétszeri nagytakarítást, amit 
biztosra elmondhatok, hogy eltö-
röljük az 50 lejes, nagytakarításra 
beszedett illetéket” – vetítette elő-
re a városvezető. Soós Zoltán arról 
is beszélt, hogy azt szeretnék, ha a 
zöld hulladékot a magánházakban 
lakók rendszeresen összegyűjte-
nék és az e célra kihelyezett táro-
lókba tennék. A virágkertészetnél 

hasznosítani lehet ezeket, így nem 
kerülnek a szeméttelepre, ezáltal 
jelentősen csökken majd a hulla-
déktárolásra fi zetendő pénzösszeg.

Mit kell tudni?

Amit a pénteken kezdődő nagy-
takarításról tudni kell: az első 
helyszín, ahol nagytakarítás lesz, 
a November 7. nevű lakónegyed. 
Kérik a magánházak tulajdonosait 
és a tulajdonosi társulásokat, hogy 
takarítsák ki ingatlanjaikat, terü-
leteiket, illetve a zöldövezeteket. 
A hulladékot helyezzék ki a járdák 
szélére (kupacokban), a szállí-
tóeszközök számára könnyen meg-
közelíthető helyre, a meghirdetett 
dátum előtti napon. A szemetet a 
meghirdetett napon szállítják el 
a helyszínről. A szemeteskocsik 
csak egyszer haladnak végig az 
utcákon, és azok, akik az ütem-
tervben szereplő nap után helyezik 
ki a hulladékot, viselik a szállítási 

költségeket vagy a kihágási bírsá-
got. Jó tudni, hogy összegyűjtik a 
háztartási hulladékokat, lomot, de 
fontos, hogy az újrahasznosítha-
tó anyagokat, a papírt, a kartont, 
az üveget és a műanyagot külön 
gyűjtsék és helyezzék ki. Elszállít-
ják a növényi hulladékokat, azaz 
a leveleket, ágakat, gallyakat is. 
Utóbbiakat kötelezően legtöbb egy 
méter hosszú darabokra kell vágni. 
Nem viszik el az építkezésből szár-
mazó szemetet, törmeléket, sem az 
elektronikus hulladékot, ez utóbbi 
összegyűjtésére külön akciót szer-
vez a városháza. Azért, hogy az 
általános takarítási kampány gör-
dülékeny legyen és elérje célját, 
egy ingyen hívható telefonszámot 
bocsátanak a marosvásárhelyiek 

rendelkezésére: 0800-888999, ez 
hétköznaponként  8 és 15 óra kö-
zött tárcsázható.

Első heti program

Október 15-én, pénteken az  Észak, 
Prahova, Liget, Homoród, Sza-
móca, Orgona, Tolsztoj, 1989. De-
cember 22., C. R. Vivu, Székely 
vértanúk, Asztalos, Hajnalcsillag, 
Béke, Coşbuc-Tavirózsa, Építők, 
Gyöngyvirág, Bükk utcákból viszik 
el a kihelyezett lomot, hulladékot. 
Október 16-án, szombaton a ku-
kásautók a Villanytelep, Malom, 
Arany János, Tamás Ernő, Cloșca, 
Cuza Vodă, Tusnád, Ifj úság, Város-
háza, G. Enescu, Forradalom utcát, 
a Színház, a Rózsák, a Petőfi , a 
Mátyás király teret és a  Sportcsar-
nok környékét keresik fel. Október 
18-án, hétfőn a N. Grigorescu, Gh. 
Marinescu, Köcsög, Cserjés, Argeș 
(Babits Mihály u.), D. Cantemir, Dr. 
C. Ciugudean, Gen. I. Dumitrache, 

Keleti, Ep. Ioan Bob, Preot Ștefan 
Rusu, Teleki Sámuel és Trébely ut-
cába, valamint a Kornisa sétányra 
kell kihelyezni a hulladékot. Ok-
tóber 19-én, kedden a Nagyerdő 
köz, a Nagyerdő, a Fülemüle, a 
Nyár, a Kőrösi Csoma Sándor, a 
H. Coandă, a Gábor Áron, a  Petry 
Ádám, a Szegfű és a Somostető utca 
következik. Azok, akik a M. Vitea-
zu (Klastrom), Kollégium, N. Ior-
ga, Ana Ipătescu, Mogyorós, Nagy 
Pál, Szarvas, Cibin,  Bazsarózsa, 
V. Babeș, A. Șaguna, Azuga (Sza-
bó Ernő) és a Cosmin (Göcsi Máté) 
utcában laknak, valamint a Vár sé-
tányon, október 20-án reggelig kell 
kész legyenek a lakásuk, udvaruk 
kitakarításával, lomtalanításával. 
A városháza által közzétett prog-

ram szerint október 21-én a Maros-
hévíz, az Avram Iancu, a Régi kór-
ház, a Visó, a Posta, az Aranyos, a 
Köztársaság, a Mărăști (Vörösmar-
ty Mihály), a Motru (Vasvári Pál), 
az A. Vlahuță (Damjanich), a De-
cember 30. és a Küküllő utcában, a 
Palás közben, a Köztársaság park-
ban és a Mărășești (Zrínyi Miklós) 
téren fognak nagytakarítani. Ok-
tóber 22-én, pénteken a Csolnak, 
Őz, Berek, Margaréta, Gát, Abrud, 
Szolidaritás, Munkás, Diófa, Kós 
Károly, Hangya utcák következ-
nek, valamint a Kárpátok sétánya 
és a Strand park. Azoknak, akik a 
Kinizsi Pál, Sinaia, M. Eminescu, 
Brăila, Rózsa, Csillag, Beszterce, 
Lovasság-Kossuth, A. Filimon, Ho-
rea, Ballada, Bartók Béla, Nyomda 
utcákban laknak és van eldobniva-
lójuk, nagyobb lomjukat október 
23-án, szombaton reggelig kell ki-
helyezniük házuk, tömbházuk elé.

A nagyobb bútordarabokat is 
elszállítják, de csak program 
szerint

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Újabb előadás
A Honfoglalás előttől az Euró-
pai Unió utánig előadás-soro-
zat folytatásaként pénteken 
18 órától dr. Propper Valéria 
Magyar írók a világháború(k) 
és Trianon poklában címmel 
tart előadást Csíkszeredában, 
a városháza nagytermében. 
Minden érdeklődőt várnak.

Társasjátékokkal 
várnak
Társasjáték-délelőttöket 
szervez a gyergyószentmik-
lósi idősek nappali klubja 
és a Kultúrkalauz Egyesület. 
Szerdai napokon 10 és 14 óra 
között a Gyergyószentmiklósi 
Művelődési Központ Karancsi 
Sándor-termébe várják az 
érdeklődőket, ahol tucatnyi 
társasjáték áll rendelkezésre 
(például többféle kártya, 
dominó, römi, magyar nyelvű 
scrabble, Gazdálkodj okosan 
és mások). A kapcsolatfelvétel 
a Gyergyószentmiklósi Mű-
velődési Központ irodájában, 
illetve a 0787-755294-es vagy 
0266-361992-es telefonszá-
mon lehetséges.

Galériák fehér 
éjszakája
Október 15. és 17. között ren-
dezi meg a K’Arte Egyesület 
Marosvásárhelyen a Galériák 
Fehér Éjszakája rendezvény-
sorozatot, ahol az érdeklő-
dők a város legmeglepőbb 
kulturális projektjeit és tereit 
járhatják végig. A látogatók 
a B5 Studió, a K’Arte szoba, 
az Art Nouveau Galéria, a 
marosvásárhelyi vár vár-
galériája, a mészárosok és 
szűcsök bástyája kiállításait, 
a Művészeti Múzeumban, 
a Kultúrpalotában a Román 
Modern Művészeti Galériát, a 
Nagy Imre-kiállítást és a Ion 
Vlasiu Galériát tekinthetik 
meg, akárcsak a Bolyai tér 5. 
szám alatt Az élet fonala tex-
tilművészeti tárlatot, a Petőfi 
téren pedig a volt közvécé-
ből átalakított kiállítóteret. 
A Galériák Fehér Éjszakája 
egy 2007-ben Bukarestben 
indított rendezvénysorozat, 
kezdeményezője és szervező-
je az Ephemair Egyesület. A 
rendezvénysorozatot más ro-
mániai városokra kiterjesztve 
helyi egyesületekkel közre-
működve szervezik meg.

Bábszínház
Október 15-én, péntek este 6 
órától a Marosvásárhelyi Ariel 
Ifjúsági és Gyermekszínház 
Gabi és a repülő nagypapa 
című, 5 éven felülieknek 
ajánlott előadását mutatja 
be. A helyek száma korláto-
zott, ezért telefonos foglalás 
szükséges a 0740-566454-es 
mobilszámon, naponta 9 és 13 
óra között.
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