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Nem állt meg a fenntartható fejlődés a Körös-szögi kistérségben: egy kiemelt
hulladékgazdálkodási programnak köszönhetően új aljzatszigetelésű hulladékudvar,
valamint biohulladékok újrahasznosítására több komposztáló telep létesül. A beruházás
eredményeként a kistérségben a hulladékgyűjtő szigetek száma is tovább bővül majd. A
KEOP-1.1.1/2f-09-11-2012-005 kódszámú projekt nyitórendezvényére június 26-án került sor,
Szarvason.
Környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból is kiemelt szilárdhulladék-gazdálkodási fejlesztések
indultak el a Körös-szögi Kistérségben: miután bezárásra kerültek a térség aljzatszigetelés nélküli, régi
hulladéklerakó telepei, Szarvason, illetve Gyomaendrődön a kor műszaki követelményeinek tökéletesen
megfelelő, aljzatszigeteléssel rendelkező hulladékudvar építése kezdődött el. „A hulladékgazdálkodás
korszerűsítése során el kívánjuk érni, hogy a térség gazdasági fejlődésével arányosan növekedjen a
keletkező hulladékok mennyisége” – hangsúlyozta Brlás János, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
elnöke a szarvasi nyitórendezvényen.
„Jó ütemben haladnak a szarvasi és kondorosi új komposztálótelepek építési munkálatai is. Az itt megvalósuló
nyitott prizmás komposztálási technológiával tiszta, szennyező anyagoktól mentes, minőségi komposzt
előállítására nyílik majd lehetőség. A helyi telepítésekkel nem titkolt célunk a szállítási költségek
minimalizálása” – tette hozzá az elnök.
2400 db egyszerű házi komposztáló és 100 db műanyag háztartási komposztáló edény kihelyezésére
hamarosan Gyomaendrődön, Szarvason és Kondoroson is sor kerül. Mivel a biohulladékok mennyisége gyakran
nagyobb az adott kert komposztfelvevő képességénél, a projekt keretében biokukát „kap” minden kertes ház.
A meglévő gyomaendrődi komposztáló telep komposztaprítóval és -forgatóval, a szarvasi komposztáló telep
saját motoros, aprításra, forgatásra és átrakásra, valamint rostálásra is alkalmas komposztáló alapgéppel, míg a
kondorosi komposztáló erőgép meghajtású mobil komposzt aprítógéppel és egy mobil rostával bővíti
eszközállományát. Emellett további 12 db új, 4 konténeres szelektív hulladékgyűjtő sziget létesül a
csomagolóanyagok tárolására.
A „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi kistérségben” című projekt a
Magyar Állam és az Európai Unió közel 420 millió forint összegű támogatásával, az Európai Kohéziós Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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