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A Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás  

tájékoztató havi lapja, a társult önkormányzatok polgármestereinek 

és az érdeklődő polgároknak 

 
1) A Projektről: 

 

A POIM fázis finanszírozási szerződésének dokumentumait és a finanszírozási szerződés 
szövegét a finanszírozó és a HMT is elfogadta. 
A Kormányváltás miatt átszerveződik az Európai Alapok Minisztériuma. Ezt az átszervezést 
Kormányrendelettel kell szentesíteni. Az AM arról tájékoztatott, hogy miután megszületik a 
fent említett Kormányrendelet, azután kerülhet sor a mi szerződésünk aláírására. 
Már beszámoltunk Önöknek arról, hogy Csíkszeredában is befejeződtek a hulladékátrakó- 
állomás és az önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar megépítésének és felszerelésének 
munkálatai.  
2018. február 14.-én elkezdődött a munkálatok befejezése utáni átvételezés folyamata. A 
Kivitelező üzembe helyezte a hídmérleget, a tömörítő prést, a konténereket mozgató 
(előtoló) vonalat. Minden eszköz elvárások szerint működik. Az adminisztrációs épületen és 
annak belsejében még vannak apróbb „finiszálási” munkák.  
A kedvezőtlen időjárás miatt a Testület az átvételezési munkákat felfüggesztette. Ahhoz, 
hogy a kiöntött betonozott felületek minőségét ellenőrizni lehessen, meg kell várni a hó 
elolvadását. 

 

 

Februári Hírlevél  

2018 
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Az átrakóállomáshoz bevezető út, és a 12A nemzeti út útkereszteződésének megépítéséhez, 
valamint ezen út mentés lefektetésre kerülő közművek kiépítésére a DRDP engedélyét 
megkaptuk. Következik az Építkezési engedély kibocsájtása. 

Még mindig nem tudjuk pontosan azt, hogy Korondon hogyan és hol fogjuk folytatni a 
kivitelezési munkálatokat. Eltelt egy év a bákói Táblabírósági döntés után (2017. február 24.) és a 
korondi munkálatok még mindig holt ponton vannak. (zla) 

 

2) Hírek a Társulás tevékenységéről: 

 

Februári tevékenységi beszámoló (IM) 

 

Sor 

sz. 

Tevékenység A tevékenységek rövid leírása határidő felelősök 

1  

 

Véglegesítettük a 2017-es évi tevékenységi 
beszámolót. Előterjesztettük a HMT-nak a 
2018.-as Tevékenységi tervet és az ezt 
feltételező költségvetés tervezetet. 

Igazgató tanácsülést tartunk márciusban. Ezen 
anyagok előkészítése zajlik. (az organigramma 
módosítása, közgyűlés anyagainak bemutatása 
stb.) 

 Isán M. 

Zólya L. 

Pethő A. 
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2 A 

közbeszerzési 

anyagokat 

ellenőrző és 

koordináló 

bizottság ülése 

Február 22.-én ülésezett a közbeszerzési 

anyagokat előkészítését felügyelő, ellenőrző és 

koordináló bizottság. Két fontos döntés 

született: a) az egész hulladékos projekt költség-

haszon elemzését újracsináljuk, amelyben a 

mért-, valós hulladék-mennyiségeket és a reális 

piaci árakat fogjuk használni 

 b) a „redevencát” csak az uniós támogatás 

nélküli beruházott összegre számítjuk.             Az 

új adatok szerint módosítani fogja a Tanácsadó 

a közbeszerzéseket előkészítő, megalapozó 

dokumentumot, a Studiu de oportunitate-t. 

Ennek érdekében elkezdődött az adatgyűjtés. 

Levélben fordultunk minden polgármesteri 

hivatalhoz, hogy a szolgáltatók által lejelentett 

reális hulladékmennyiségeket, amik a 

községekben 2016-ban és 2017-ben képződtek 

bocsájtsák a Társulás rendelkezésére. 

Minderre azért van szükség, hogy elkerüljük a 

majdani Szolgáltatókkal a pereskedést azért, 

hogy a kiírásokban nem valós 

hulladékmennyiséget adtunk meg, egyszóval 

félrevezettük őket. Erre az esetre sok példa van 

az Országban. 

 Isán M. 

Zólya L. 

Pethő A. 

3 Az éves 

közbeszerzési 

terv 

Elkészítettük a Társulás éves közbeszerzési 
tervét, figyelembe véve a szükségleteket. A 
szükségletek két síkon vannak: a) a Társulás 
tevékenységi tervének megvalósításának 
érdekében, b) a HMT által átadott vagyon 
adminisztrálásának érdekében. 

 Isán M. 

Pethő A. 

  Elkészítettük és jóváhagyásra előterjesztettük az 
átadott vagyon őrzésére kiírandó közbeszerzés 
anyagait (a szerződési stratégiát, a közbeszerzés 
fontosságát megalapozó átiratot, a 
feladatfüzetet, a javasolt szerződésmodellt, 
stb.) 

A közbeszerzés addig nem indítható el, amíg a 
Társulásnak nincsen elfogadott költségvetése 
2018-ra. 

A dokumentumok jó előkészítése érdekében 
tanulmányoztuk a vonatkozó törvénykezést(L. 

 Isán M. 

Pethő A. 

Zólya L. 
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333/2003, H.G. 301/2012) 

4 Az őrzés 

ellenőrzése 

Havonta legalább kétszer véletlenszerűen 
ellenőrizzük minden munkaponton az őrzés-
védési szolgáltatás minőségi teljesítését. Az 
ellenőrzésekről Megállapítási jegyzőkönyvek 
készülnek. 

 Pethő A. 

5 A remetei 

központ 

ellenőrzése 

Hetente ellenőrizzük azt, hogy Remetén eleget 
tesznek-e a célgépek rendszeres beindítási 
kötelezettségnek.  A beindítások napja, 
időtartama minden gép esetében írásban 
rögzítődik. 

Minden felmerülő problémát Megállapítási 
jegyzőkönyvben rögzítenek.  

 Pethő A. 

6 A Környezet-

védelmi Őrség 

ellenőrzései 

A bezárt és felszámolt hulladéklerakók esetében 
bezárás utáni monitorizálási kötelezettségünk 
van. A monitorizálási engedély megszerzése 
érdekében a szükséges dokumentumokat 

előterjesztettük a Maros-, Olt-, és Szeret 
vízgyűjtő medencék vízügyi 
szakaszmérnökségeinek. 

Február folyamán a Környezetvédelmi Őrség is 
ellenőrizte a bezárt illetve felszámolt 
hulladéklerakókat. Febr. 14 Tusnádfürdő, 

febr.19 Balán, febr. 20 Borszék, febr. 21 
Gyergyószentmiklós és Maroshévíz, febr. 22 
Csíkszereda, febr. 27 Szentegyháza. 

Az ellenőrzések során semmi rendellenességet 
nem találtak. 

 Isán M. 

Zólya L. 

 

7 Csurgalék 

elszállítás 

A csíkszeredai bezárt hulladéklerakóból még 
mindig folyik a csurgalék. Ennek 
kiszippantására, elszállítására és tisztítására 
szerződésünk van a Harvíz Rt-vel. A 
gyűjtőtartályban a csurgalék mennyiségét 
rendszeresen ellenőrizzük azért, hogy a 
túlfolyást megelőzzük. 

Február hónap folyamán 85 m3 csurgalékot 
szállítottak el, amiért a Társulás 6150 lejt fizet. 

 Zólya L. 

Pethő A. 

8 Hótalanítás Közbenjártunk, azért, hogy a Remetei 
hulladékgazdálkodási központhoz vezető utat 
rendszeresen hótalanítsák. 

 Isán M. 

Pethő A. 
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9 Elektronikus 

aláírás 

Semnătura digitală a Asociației, necesară pentru 
semnarea documentelor pentru SEAP, REVISAL,  
ANAF, ANAP, etc. a avut termen de valabilitate 
până la data de 07.02. 2018. 

Megújítottuk a Társulás elektronikus aláírás 
jogát a 2018-as évre. 

 Isán M. 

Pethő A. 

10  A „Legzöldebb Település” verseny nyertes 
önkormányzatainak (Csíkszentsimon, 
Gyergyótölgyes, Siménfalva, Gyegyóditró, 
Salamás, Galambfalva, Máréfalva.) február 

folyamán a nyereményeket kiszállítottuk. A 
nyeremény egy-egy PET palack prés. 

 Pethő A. 

Péli Sz. 

11 Nemzeti 

Hulladék-

gazdálkodási 

Tervet 

Tanulmányozzuk a 942/2017-es Kormány-

rendelettel elfogadott Nemzeti Hulladék-

gazdálkodási Tervet azért, hogy minél több 

„kapaszkodót” találjunk a mi projektün 

túlméretezett adatainak a lebontásához. 

 Isán M. 

Zólya L. 

Pethő A. 

12 Hírlevél Szétküldtük a januári-, és megszerkesztettük a 
2018. februári Havi hírlevelet. 

 Zólya L. 

PéliSz. 

13 Rendelkezésre 

álló összeg 

222.137,08 lei 2018. február 28.-án.   

 

Ez úton is tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Társulás kintlévősége 2018. február 28.-án 
75.334 lej, amely a következő Önkormányzatok 2017-es ki nem fizetett tagdíjaiból tevődik össze: 

 Csíkszereda: 65.111 lej 

 Etéd: 958 lej 

 Gyergyóditró: 1.644 lej 

 Felsőboldogfalva: 990 lej 

 Csíkszépvíz: 1.104 lej 

 Farkaslaka: 1.341 lej 

 Románandrásfalva: 500 lej 

 Salamás: 1.140 lej 

 Gyergyóújfalu:1.533 lej 

 Gyergyótölgyes: 656 lej 

 Kányád: 357 lej 

Tisztelettel kérjük az érintetteket, tegyenek eleget vállalt kötelességüknek. 
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3) Hírek az országból és a nagyvilágból: 

 
 
A Jászvárosi Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI) változtat a szabályokon. 

A Jászvárosi Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI) a lakósság javára változtatta az eddigi 

hulladékgyűjtési illeték (taxa) meghatározó szabályokon.  A változtatás abból áll, hogy a hulladék 

elszállítás gyakorisága lakossági kérésre lecsökkenthető a heti egyszeri elszállításról a 

kéthetentei elszállításra.  Ez a megoldás főleg a falusi környezetben és a városok magánházas 

övezeteiben alkalmazható. A lakósoknak a megfogalmazott kérelmet a polgármesteri 

hivatalokhoz kell benyújtaniuk. Ez a változtatás a Jászvásári Hulladékgazdálkodási Társulás 

véleménye szerint 10-20%-os hulladékelszállítási illetékcsökkenéshez vezethetne. Az ajánlat 

akkor alkalmazható, ha egy faluban, községben, a lakósok döntő többsége kéri a hulladék 

elszállítás gyakoriságának csökkentését, és az elv az egész településre vonatkoztatható. 

Iaşi megyében - Paşcani város kivételével - minden önkormányzat egységes illetékfizetés (taxa) 

mellett döntött. 2018-ban ez az illeték városi környezetben 8.78 lej/ho./személy, falusi 

környezetben 4.06 lej/ho./személy.  Paşcani-ban ez az illeték 10,16 lej/ho./személy. Írja a 

http://bittv.info/cum-poti hírportál.  (zla) 

Hargita megyében a SMID projekt árpolitikája szerint a hulladékgyűjtési díj(nem illeték) városi 

környezetben, áfával 5,39 lej/hónap/személy,falusi környezetben áfával 2,91 

lej/ho./személy.(zla) 

Gyulafehérvár az élmezőnyben 

Gyulafehérvár az egyetlen város Romániában - és az Unióban sem sok ilyen van - amely felkerült 

arra a több mint 100 város nevét tartalmazó világlistára, amelyek a villamos energia 

szükségleteiknek több mint 70%-át újratermelődő energiaforrások felhasználásával állítja elő. A 

listát tartalmazó tanulmányt a Carbon Disclosure Projekt szakemberei hozták nyilvánosságra. 

Ebben a felmérésben a világ 570 városa vett részt. 

Ezzel az eredménnyel Gyulafehérvár bekerült a világ „zöld város”-a felsorolásba. Gyulafehérvár a 

villamos energia szükségletének 99%-átújratermelődő energiaforrások felhasználásával állítja 

elő a következő bontásban: 96% vízierőművekben, 1% szélerőművekben, 2% napelem-

parkokban, és csupán 1%-át földgáz felhasználattal. 

Európából Ljubljana (Szlovénia), Fave (Portugália), Bolzano (Olaszország), Reykjavik és Akureyri 

(Izland), Basel (Svájc) és Aeroskobing (Dánia) szerepelnek a listán.  A legtöbb listán szereplő város 

Brazíliából van, a legkevesebb pedig Ázsiából. Írja a mediafax.ro febr. 28.-án.   (zla) 

Gondolatok a lejárt szavatosságú gyógyszerekről 

A napokban olvastam az elektronikus médiában (székelyhon.ro, 2018 febr. 24), hogy a lejárt 

szavatosságú  gyógyszerek biztonságos, szakszerű gyűjtése nem megoldott Hargita megyében. 

Kivételt képez Székelyudvarhely, ahol a városvezetés civil szervezetek bevonásával próbálja 

megoldani ezt a problémát. 

Nem tudok azonban egyetérteni a cikk utolsó bekezdésében tett kijelentéssel, ami így szól. „a 

gyógyszertárakban ugyan adottak a biztonságos tárolási körülmények, ... de, a működési 

http://bittv.info/cum-poti
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szabályzatuk azonban tiltja, hogy bármilyen gyógyszert átvegyenek, aminek származását nem 

tudják igazolni”írja a szerző. Jelentik ki mindezt annak ellenére, hogy az Egészségügyi Miniszter 

119/2014-es Rendeletének 38-as cikkelyének (c) bekezdése a következőket írja:„A lakósságtól 

származó lejárt szavatosságú gyógyszereket  a legközelebbi gyógyszertárakban vagya 

gyógyszerárusító pontoknál lehet leadni  (vor fi depuse)az égetés útján történő végleges 

megsemmisítés érdekében”(szabad fordítás). Az Egészségügyi Miniszter 962/2009-es 

Rendeletének 20-as cikkelyének (d) bekezdése pedig a következőket pontosítja: „... a 

gyógyszertárak raktárainak a következő feltételeknek kell eleget tenniük: lit. (d) ...rendelkezniük 

kell egy speciálisan kialakított résszel ahol az összegyűjtött,  lejárt szavatosságú gyógyszereket 

tárolják a megsemmisítésig.”  (szabad fordítás)  

Ezek után az én olvasatomban a megoldás nem az, hogy különböző kitalált, a Törvényeknek 

ellentmondó indokokkal elküldjük a gyógyszertárból az öntudatos polgárt és nem vesszük át a 

lejárt szavatosságú gyógyszereket tőle, hanem az, hogy a Miniszteri Rendeletek értelmében 

átalakítjuk a gyógyszertár működési szabályzatát, vagy nyilvántartást vezetünk a visszahozott 

gyógyszerekről azért, hogy tudjuk igazolni a raktárba bekerült lejárt szavatossági idejű 

gyógyszerek „származását”. 

De van más megoldás is. Sem a vonatkozó Törvények sem a Hargita Megyei Integrált 

Hulladékgazdálkodási Szabályzat nem tiltja azt, hogy a megyei Integrált Hulladékgazdálkodási 

Rendszer keretében a szolgáltatási jogot nyert Szolgáltatók isfoglalkozzanak a lejárt szavatosságú 

gyógyszerek biztonságos összegyűjtésének a kérdésével. Sőt! Ezeknek a Szolgáltatóknak 

periodikusan kampányt kell szervezniük a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékok 

rendszeres összegyűjtésére. Ebbe a kérdéskörbe a lejárt szavatosságú gyógyszerek biztonságos 

összegyűjtése is bőven belefér. A gyergyóremetei hulladékgazdálkodási központnál minden 

feltétel adott ennek a feladatnak az ellátásához. Van erre a célra (veszélyes hulladékok ideiglenes 

tárolása) kialakított szakszerű tároló hely, van speciális jármű a veszélyes-hulladék gyűjtésre és 

szállításra.  Mi több, városi környezetben és nemcsak, ha valaki nem hajlandó kivárni azt a napot, 

amikor a gyűjtő kocsi érkezik az Önkéntes Szelektív Hulladékgyűjtő 

Udvarokban(Csíkszeredában, Csíkszentsimonban, Balánbányán, Gyergyószentmiklóson, 

Maroshévízen, Székelykeresztúron, Szentegyházán és Korondon) bármikor átadhatja a lejárt 

szavatosságú gyógyszereit, mert ott is van a Veszélyes hulladékok ideiglenes tárolására alkalmas 

konténer. Tehát a feladat megoldható mihelyt a megyei hulladékgazdálkodási-rendszer 

működésbe lépett. Csak az információknak áramolniuk kell!   (zla) 

Űrszemét: 

 

A nem újrahasznosított hulladék most már nemcsak a földeket, tengereket veszélyezteti, 

hanem a világűrt is. Az űrszemét, más néven kozmikus hulladék, mindazon mesterséges eredetű 

tárgyak neve, amelyek a világűrben keringenek, és már nem hasznosíthatók és nem hozhatók 

működőképes állapotba. Ezek a tárgyak, főleg a mesterséges holdak és űrállomások kisebb-

nagyobb levált darabkái, alkatrészei, valamint használaton kívüli műholdak, alacsony Föld körüli 

pályán maradt, szerelések során elszabadult eszközök, amelyek együttesen alkotják a kozmikus 

hulladékot. 

Tárgyak az űrben: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C5%B1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mesters%C3%A9ges_hold
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%B0r%C3%A1llom%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alacsony_F%C3%B6ld_k%C3%B6r%C3%BCli_p%C3%A1lya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alacsony_F%C3%B6ld_k%C3%B6r%C3%BCli_p%C3%A1lya
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 az első amerikai űrséta során Edward White elhagyott egy fél pár kesztyűt. A kesztyű egy 

hónapon keresztül 28 000 km/h sebességgel keringett a Föld körül.  

 2006-ban Suni Williams egy űrséta alkalmával veszítette el fényképezőgépét, a kamerát 

rögzítő csavar kilazult annak ellenére, hogy többször megragasztották.  

 2008 novemberében egy küldetés során egész szerszámtáska szabadult el, a táskát 

Magyarország területén is megfigyelték a csillagászok. 2009. augusztus 3-án lépett a Föld 

légkörébe és a Csendes-óceán felett semmisült meg.  

 

 

(forrás: wikipedia.org) 

 

Kína: 

Kína 2018. január 1-jén bezárta határait bizonyos típusú importált hulladékok előtt. 

Másnap több európai nagyhatalom és Észak-Amerika is be pánikolt a tonnányi felhalmozódott 

szemét láttán, mivel senkinek nem volt rá alternatívája, hogy mitévő legyen vele. Az utóbbi 20 

esztendőben Kína a világ kukája volt, nagy mennyiségű újrahasznosítható hulladékot vett át más 

országoktól. 2016-ban Kína dolgozta fel a világ összes országa által exportált műanyag-, papír- és 

fémhulladék legkevesebb felét. Az Amerikai Egyesült Államok 16 millió tonna hulladékot küldött 

Kínába évente.  
Az 1980-as évektől az ország mindenféle újrahasznosítható hulladékot elfogadott a világ 

bármely országától, hogy táplálni tudja virágzó gyártási szektorát és kielégítse a növekvő 

népesség igényeit. A jelentős létszámú és olcsó munkaerő miatt Kínának olcsóbb volt 

újrahasznosítani a fémet, a papírt és a műanyagot, mint nyersanyagokból előállítani azokat. 

Amerikának, Kanadának és a briteknek pedig több szemetük volt, mint amivel tudtak mit 

kezdeni, ezért olcsón túladtak azon. Kína bármit megvett annak idején, ami hulladék volt — az 

exportáló országok legnagyobb örömére. 

Kína tavaly közölte a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO), hogy környezetvédelmi és 

egészségügyi okokra hivatkozva a jövőben már nem akarják a globális szemeteszsák szerepét 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Edward_White
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Suni_Williams
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eljátszani. Ennek az volt a legfőbb oka, hogy túl sok mocskos és veszélyes szemét érkezett be az 

országba, ami súlyosan szennyezte a környezetet Kínában.  

Egy hónappal a tilalom életbe lépése óta több ország, próbál importőrt vagy megoldást találni a 

problémára. 

Néhány példa a slamasztika szemléltetésére: 

 A New York Times-nak egy Oregon állami újrahasznosító arról beszélt, hogy mostanra 

tarthatatlan lett a helyzet, nem tudnak több szemetet fogadni. 

 Írország szemétkupaca lassan krízisszintre ér, mert egyszerűen nem tudnak 

megszabadulni a hulladéktól. Ennek oka, hogy 2016-ban a műanyaghulladékuk 95 

százaléka Kínában landolt, ami akárhonnan nézzük súlyos számadat. 

 A kanadai Calgaryban – amely a műanyag- és papírhulladékának felét exportálta 

Kínában – több ezer tonna szemét gyülemlett már fel a tárolókban és konténerekben, 

mert a tisztviselőknek fogalma nincs, mi lenne a helyes lépés. 

 A szintén kanadai Halifaxban 300 tonna műanyagot égettek el a szeméttelepen, mert az 

már fizikailag nem fért el sehol a városban. 

Aktivisták szerint a kínai tilalomnak negatív hatásai lehetnek a környezetre és az emberek 

egészségére egyaránt. Attól félnek, hogy a döntés nyomán a hatalmas mennyiségű hulladék 

kevésbé fejlett, kevésbé kontrollált szemétfeldolgozókhoz kerül, például Indiába vagy olyan dél-

kelet ázsiai országokba, mint Vietnam, Malajzia vagy Thaiföld. 

A változásnak pozitív hatásai is lehetnek, elsősorban az exportáló országoknak újra kell 

gondolniuk a hulladékgazdálkodásukat, lecsökkenteni a hulladékmennyiséget és fejleszteni az 

újrahasznosítható rendszert.  

Az Egyesült Királyság és az Európai Unió már lépett is. Utóbbi a hetekben fedte fel arra 

vonatkozó tervét, hogy 2030-ra megszünteti az egyszer használatos műanyag 

csomagolásokat. Theresa May brit miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy országa 25 éven belül 

betiltja az elkerülhető műanyaghulladékokat. 

 

 

(forrás: china-briefing.com) 
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Legzöldebb település: 

Értesítjük az érdeklődőket, hogy a „Legzöldebb Település” verseny nyertes 

önkormányzatainak február folyamán a nyereményeket kiszállítottuk. A nyeremény egy-egy PET 

palack prés. A résztvevő önkormányzatok közül sajnos Máréfalván minden erőfeszítésünk 

ellenére sem sikerült az átadás. Ez úton szeretnénk megkérdezni a máréfalvi polgármester úrtól, 

hogy igényt tart-e a hivatal nyereményére? 

A versenyen résztvevő önkormányzatok: Csíkszentsimon, Gyergyótölgyes, Siménfalva, 

Gyegyóditró, Salamás, Galambfalva, Máréfalva.  

 

(forrás: public24.ro) 

Humor:  

Megfejtés előző lapszámunkból: Mi az: Fekete és fehér levelei vannak?  Néger postás 

 

Volt egy gazda, aki disznókat nevelt. Egy nap beállított hozzá egy férfi és megkérdezte:  
- mondja csak, mivel eteti a sertéseket? 
- én kérem, makkal, moslékkal. Miért kérdi az úr? 
- nos, én az Állatvédő Ligától jöttem, megállapítom, hogy szabálysértést követ el, nem szabad 
moslékkal etetni az állatokat, megbírságolom 20 ezer lejre. 
Néhány nappal később jött egy másik férfi, aki ugyancsak kérdezősködni kezdett. 
- elárulná, mivel eteti a disznókat? 
- nagyon jól táplálom őket, kapnak főtt kukoricadarát, gabonaféléket, zöldségeket, gyümölcsöt, 
amennyit csak megbírnak enni. – feleli a gazda 
- tudja, én egy ENSZ szervezettől jöttem. Megállapítom, hogy maga pazarló módón eteti az 
állatokat, míg a világon emberek milliói éheznek, megbírságolom 25 ezer lejre. 
Párnapon belül egy harmadik ember is megjelent a farmon, ő is a disznók takarmányozásáról 
érdeklődött. A gazdálkodó megfontoltan ezt választotta:  
- nos, én minden nap adok nekik fejenként 5 lejt, aztán azt vesznek rajta maguknak, amit 
akarnak. 
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4) Blog és Facebook cikkeket a következő oldalakon találnak: 

http://adisimdhr.blogspot.ro/ 

https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-
Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-
T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/ 

http://elhetojovo.ro/ 

 

 

Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy amennyiben van javaslatuk, 
észrevételük, a Havi hírlevéllel, annak tartalmával kapcsolatosan, jelezzék 

bizalommal az adisimdharghita@hargitamegye.ro e-mail címen. 

 

http://adisimdhr.blogspot.ro/
https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/
https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/
https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/
http://elhetojovo.ro/
mailto:adisimdharghita@hargitamegye.ro

