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Feszültségoldó beszélgetés Korondon 
Lakossági fórumot tartottak szeptember 23-án a helyi Művelődési házban. Az esti 
találkozónak célja a Hargita Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere című 
óriásprojekt keretében a Korondon épülő tömörítőállomással kapcsolatos lakosság által 
felvetett félelmek eloszlatása volt. 

A fórumot, moderátorként, Katona Mihály polgármester nyitotta meg. Ezt követően Borboly 
Csaba, a megyei önkormányzat elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd vázolta a Korondon 
kialakult helyzetet, amely két fronton zajlik. A jogi vonalat nem részletezte tekintettel a 
másnap sorra kerülő tárgyalásra, ellenben bemutatta a beruházás fontosságát, amit a Kolozs, 
Maros, Fehér megyékben kialakult hulladéklerakási problémák megjelenésével szemléltetett. 
A megyei tanács célja az volt – akkor amikor belekezdett ebbe a projektbe – , hogy Hargita 
megyébe ne találkozzunk ezekkel a problémákkal, ne kelljen a hulladékelszállítás árát 
többszörösére emelni. 

Barti Tihamér, a megyei önkormányzat alelnöke néhány szóban a projekt kivitelezéséhez 
szükséges anyagi források biztosításáról beszélt, a beruházás rendkívüli fontosságát 
hangsúlyozva, tekintettel arra, hogy a napjainkban keletkező hulladék mennyiség és annak 
szállítása, és végső lerakása minden európai ország legnagyobb környezetvédelmi problémája. 
Ezen projekt megvalósításával, ennek a valós problémának a megelőzését szeretnénk elérni. 

Zólya László  projektmenedzser előadása során a korszerű, fenntartható hulladékgazdálkodási 
rendszer kiépítésének fontosságát hangsúlyozta. Elmondta, hogy az átrakó állomásoknak az 
a feladata, hogy költséghatékonnyá tegyék a hulladékszállítást, az összegyűjtött laza 
hulladékok sokkal kisebb helyre történő összepréselése révén. A rendszer bejáratása után, a 
megtermelt hulladékmennyiség 50%-át újrahasznosítják, 20-30%-komposztálják és csak a 
maradék kerül végleges lerakásra. Ennek eléréséhez arra van szükség, hogy a lakosság 
tudatosan gyűjtse az általa megtermelt háztartási hulladékot, belátva a szelektálás és a 
komposztálás értelmét és hasznát. 

A szakember a továbbiakban részletesen ismertette az épülő tömörítőállomások működési 
elvét és a hulladék útját. Ismertette az önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvarok szerepét és 
fontosságát, bemutatta a lerakható újrahasznosítható hulladéktípusokat. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy ezeken az udvarokon nem tárolható biodegradábilis (rothadó) hulladék, ebből 
következően ezek az udvarok nem lehetnek bűzforrások. 

Zólya László befejezésűl kiemelte, – a projekt keretében épülő minden létesítmény, az átrakó 
állomások is maradéktalanul megfelelnek a hazai és az európai törvényes előírásoknak, és ami 
lényeges, zavaró bűzt és  zajszennyezést ezek sem okoznak – .  



A fórum folytatásaként a jelen levők közül 
többen is elmondták véleményüket, meglátásaikat, néhányan aggodalmuknak adva hangot, a 
korondi tömörítőállomás jövőbeni környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatosan. 

A találkozó végén a megyei tanácselnök megköszönte a korondi Önkormányzat pozítiv 
támogató hozzáállását, amit akkor kapott a megyei tanács amikor arra nagyon szüksége volt, 
és egy együttműködési ajánlatot tett a helyi tanács felé, hasonlót mint ami létezik a Megyei 
tanács ás a Gyergyóremetei önkormányzat között. 

„Vissza fogunk jönni a községbe, és sokat fogunk önökkel beszélgetni a beruházással és a 
hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatban, hiszen meggyőződésem, hogy csak 
párbeszéddel lehet kezelni a problémákat” – zárta mondandóját a tanácselnök. 

A fórumot megelőzően a megyei önkormányzat zöld karavánja egész napos tájékoztató 
körutat tartott a szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás fontosságéról, hasznáról a 
helység különböző pontjain, az iskolákban valamint a fórumot megelőzően a művelődési ház 
előtt. 

 


