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Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„S.I.M.D.” Harghita 

HargitaMegyei 
„Integrált Hulladékgazdálkodási” Társulás 

MiercureaCiuc, PiațaLibertățiiNr. 5, Cam. 240,Tel.0266 207 700                                    
Int.1705, C.I.F. 26134952 

 

 
A Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás  

tájékoztató havi lapja, a társult önkormányzatok polgármestereinek 

és az érdeklődő polgároknak 

 

1) A Projektről: 

 

Az átrakóállomások építése 

A csíkszeredai telephelyen az átrakó állomás betonrámpájának építése, a körülötte 

levő üregek, gödrök feltöltése és a támfalak kialakítása befejeződött. Az átrakó 

állomásnál szükséges többlet-töltési munkálatokat határidőn belől (30 nap) 

elvégezték. Ezekre a munkálatokra a Megyei Tanács külön szerződés kötődött. 
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A javító műhelynél felszerelték az oldalfalakat és beszerelték a villanyvezetékeket, 

világítótestek.  Készül a célgépjárművek parkolóhelye is. 

 

 

 

Az adminisztrációs épület külsőleg teljesen el van készítve, a belső munkálatokkal a 

utolsó fázisnál tartanak  (csempézés, ajtó tokozatok beszerelése stb.) 
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A szelektív hulladékudvar felülete le van betonozva és megérkezett a kapusszoba és 

a veszélyes hulladék ideiglenes tárolására berendezett eurokonténer. 

 

 

 

2) Hírek: 

 

Itthonról: 

 

Barti Tihamér Elnök úr aláírta a Vagyonátvételi szerződést. Augusztus 1-től a 

Társulás alkalmazottaira hárul a vagyonadminisztráció teljes felelőssége. Ennek 

értelmében – egyebek mellett – a  mi feladatunk: 

a) megszervezni, felügyelni az Őrzésvédést, (ezért a közbeszerzést 

elindítottuk), 

b) megszervezni és elvégezni az eszközök, gépek, gépkocsik karbantartását 

a service könyveknek megfelelően, 

c) követni és monitorizálni az átadott javak viselkedését az időben és a 

tapasztaltakról tájékoztatni a tulajdonost, 

d) anyagi és pénzügyi forrásokat biztosítani a szükséges karbantartáshoz, 

az adminisztráció minden szükségletéhez, 

e) kifizetni a kötelező adókat-illetékeket, 

f) engedélyek megszerzése, a meglévők érvényességének megtartása, stb. 

A vagyonátvétel megtörtént, folyamatban van a feladatok meghatározása, a 

felelősségek szétosztása, az adminisztrációhoz szükséges eszközbeszerzés stb. 

(zla) 
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Hulladék újrahasznosításban utolsók vagyunk Európában !!! 

Felháborító, hogy ott ahol bezártuk a régi lerakókat sőt új, euconform lerakókat 

építettünk ezeket nem használjuk. A bürokrácia, a politikusaik, a különböző 

érdekcsoportok folyamatos „közbenjárása” miatt azt tervezik, hogy 100 km-et 

„sétáltassuk” a háztartási hulladékot azért, hogy olyan állapotba lehessen hozni ami 

már valamilyen formában hasznosítható. Írja az Infomediu Europa szakfolyóírat 

júniusi vezércikke.  

Az igazság az, hogy tényleg azt olvassuk a Nemzeti hulladékgazdálkodási tervben 

(PNGD), hogy Hargita megyéből Brassó környékére kell leszállítani azt a hulladékot, 

amivel csökkenteni akarjuk a véglegesen lerakott hulladékmennyiséget, mert itt fog 

megépülni az-az égetőegység, ami – európai elvárások szerint -  képes lesz 

megsemmisíteni a háztartási hulladékot. Ugyanis a Megyei hulladékgazdálkodási 

rendszerek tervezéséből kimaradtak a hulladékértékesítő egységek, a komposztálás 

kivételével. (zla) 

Július 20.-án részvettünk – meghívottként - a Tusványosi nyári szabadegyetem 

rendezvényen. A Kós Károly sátorban egy beszélgetés zajlott „Szeméthegyek – 

egyeseknek üzlet másoknak romló környezet” címmel, amit Pál Edit Éva az 

Udvarhelyi híradó főszerkesztője moderált. A modern hulladékgazdálkodási 

rendszerek megépítéséről, működtetéséről, hiányosságokról és a Cekend tetői 

hulladéklerakó körül kialakult helyzet megoldási esélyeiről beszélgettünk. (zla) 

 

Külföldről: 

 

 Taiwan Romániából importál újrahasznosító technológiát 

 

Annak ellenére, hogy a taiwani hulladék újrahasznosítás jól szervezetten működik (a 

háztartási hulladék több mint 51 %-át újrahasznosítják) a Green Group romániai 

egysége olyan modern szelektív hulladékválogató egységet dobott piacra ami 

Taiwanban is érdeklődésre számíthat – mondta Li Men-Yen a Taiwan-i 

Környezetvédelmi Iroda főtitkára. A SIGUREC elnevezésű technológia opto-

elektrónikus módszerrel szín szerint szétválogatja az üvegszilánkokat, de bármilyen 

más újrahasznosítható anyag szétválogatására is képes. 

Taiwanban nagyon jól működik a hulladékgazdálkodás, de nagyon kevés 

automatikát használnak a rendszerekben. Majdnem mindent kézi erővel végeznek. A 

lakósság fegyelmezett, és mindent előírás szerint gyűjt. A rendszerben több ponton 

komoly ellenőrzés van, és aki nem szabály szerint gyűjti a hulladékot komoly 

büntetést kap, a lakó is és a rendszerben dolgozó cégek is. A büntetések az 

államkasszába folynak be. Az egész hulladékgazdálkodási rendszer állami 

tulajdonban van. 
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Taiwanban a hulladékot három csoportba kell gyűjteni: 

1) Az első csoport a nem újrahasznosítható háztartási hulladék, amit elégetnek.       

2) A második csoport az újrahasznosítható hulladékok: üveg, PET palack, papír, 

karton stb. Ezeket a hulladékokat különböző napokon szállítják el, pl. az 

üveget hétfőn, a PET-et kedden, stb.                                                

3) A harmadik csoport az élelmiszer- és ételmaradék. Ezt a típusú hulladékot 

úgy próbálják csökkenteni, megakadályozni a pazarlást, hogy az élelmiszer 

maradéknak a speciális zacskót a lakósnak kell megvásárolnia nem kevés 

pénzért. Egy 3 kg befogadóképességű zacskó ára kb. 3,20 lejnek megfelelő 

tajváni dollár. Az élelmiszer hulladékot komposztálják és a komposztot 

ingyenesen szétosztják az igénylőknek, talajfeljavítási céllal. 

 

Taiwanban nincs hulladéklerakás, csak esetleg az égetőkből kikerült hamu, ha 

véletlenül olyan szennyező anyagokat tartalmaz, hogy nem lehet talajfeljavításra 

használni. (forrás: Ecologic folyóírat 2017. júniusi szám) zla. 

 

Rajz- és fotópályázat: 

Június 21-én a Nap nemzetközi napjára való megemlékezés képen a Társulás egy 

rajz- és fotópályázatot hirdetett meg. Július 17-én volt a beküldési határidő. A 

pályázatra 72 alkotás érkezett. 21 rajzot és 51 fotót küldtek be a pályázók. Mindkét 

kategóriában az I. II. valamint a III. díj mellett külön díjaztuk a legtöbb like-ot 

begyűjtő alkotásokat is. A díjátadó ünnepségre július 26-án került sor a Megyei 

Tanács épületében.  

 

A díjazottak kategóriánként: 

 

Rajzpályázat: 

I díj: Tatár Karolina, 11 éves, Gyimesfelsőlok 

II díj: Huszár Kata, 10 éves, Gyergyószentmiklós  

III díj: Sándor-Rokaly Magor, 3 éves, Gyergyószentmiklós 

Legnépszerűbb: Simon Tímea, 11 éves, Székélyudvarhely 
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Tatár Karolina rajza: 

 

 

 

További rajzok megtekinthetők az alábbi linken: https://www.facebook.com/pg/ADI-

SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-

Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-

1731822387088272/photos/?tab=album&album_id=1939473842989791 

 

 

 

Fotópályázat: 

 

I díj: Szökő Sándor, 60 éves, Csíkszereda 

II díj: Héjja Árpád, 67 éves, Csíkszereda 

III díj: Kolozsi Norbert, 13 éves, Máréfalva 

Legnépszerűbb - Fábián Katalin, 20 éves, Máréfalva 

https://www.facebook.com/pg/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/photos/?tab=album&album_id=1939473842989791
https://www.facebook.com/pg/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/photos/?tab=album&album_id=1939473842989791
https://www.facebook.com/pg/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/photos/?tab=album&album_id=1939473842989791
https://www.facebook.com/pg/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/photos/?tab=album&album_id=1939473842989791
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A résztvevők által beküldött fotók az alábbi linken tekinthetők 

meg:https://www.facebook.com/pg/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-

Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-

T%C3%A1rsul%C3%A1s-

1731822387088272/photos/?tab=album&album_id=1925495517720957 

 

A díjátadó ünnepségre július 26-án került sor a Megyei Tanács épületében: 

 

https://www.facebook.com/pg/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/photos/?tab=album&album_id=1925495517720957
https://www.facebook.com/pg/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/photos/?tab=album&album_id=1925495517720957
https://www.facebook.com/pg/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/photos/?tab=album&album_id=1925495517720957
https://www.facebook.com/pg/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/photos/?tab=album&album_id=1925495517720957
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EcoAtitudine pályázat: 

Az újszékelyi Bem József Általános Iskola aligazgatónője, Demeter Éva vállalta 

magára az Ökotudatos ügynök szerepét a március és október között zajló 

projektben. A szervezőkhöz beküldött fotóit lehet már lájkolni: 

http://www.ecoatitudine.eu/index.php/concursuri/reporterul-ecoatitudine/item/32-

szakacs-janos 

http://www.ecoatitudine.eu/index.php/concursuri/reporterul-ecoatitudine/item/31-

nagy-eszter 

http://www.ecoatitudine.eu/index.php/concursuri/agentul-ecoatitudine/item/33-

demeter-eva 

 

http://www.ecoatitudine.eu/index.php/concursuri/reporterul-ecoatitudine/item/32-szakacs-janos
http://www.ecoatitudine.eu/index.php/concursuri/reporterul-ecoatitudine/item/32-szakacs-janos
http://www.ecoatitudine.eu/index.php/concursuri/reporterul-ecoatitudine/item/31-nagy-eszter
http://www.ecoatitudine.eu/index.php/concursuri/reporterul-ecoatitudine/item/31-nagy-eszter
http://www.ecoatitudine.eu/index.php/concursuri/agentul-ecoatitudine/item/33-demeter-eva
http://www.ecoatitudine.eu/index.php/concursuri/agentul-ecoatitudine/item/33-demeter-eva

