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Bevezetés 

 

Kóspallag Község Önkormányzata felkérte a PANDAL Egyesületet, hogy készítsen el 

egy olyan ötéves programot, amely a PANDAL Egyesület alapító okiratában rögzített irány-

elvek alapján felvázolja az Egyesület középtávú céljait és tevékenységeit Kóspallagon. Ez a 

tervezet a község érdekében az Önkormányzattal való jövőbeli együttműködés lehetséges 

elemeit tartalmazza. 

A Pandal Egyesület ezúton is szeretné hangsúlyozni, hogy jelen programban meghatá-

rozott célok, elképzelések megvalósításának folyamata nem kérhető számon az Egyesülettől; 

továbbá kéri az Egyesület politikai pártoktól független tevékenységének tiszteletben tartását.  

Az Egyesület saját bevételei csak kisebb célok finanszírozására elegendők, a különféle 

pályázatokon való indulás lehetőségét pedig egyelőre nem látja kivitelezhetőnek a tagok 

egyéb elfoglaltságai miatt. Néha többen, összefogva, a pénzt összeadva lehet a legjobb meg-

oldásokat megvalósítani.  Éppen ezért, a fent leírtak tükrében Egyesületünk nyitott a támo-

gatásokra és szívesen fogad adományokat. 

Legvégül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Egyesület működése nem csak 

és kizárólag Kóspallag területére korlátozódik, hanem országos szinten próbálja megállni a 

helyét. 

 

 

1. § 

Hulladékgazdálkodás 

 

1) Irányelvek, jelenlegi helyzet:  

A Pandal Egyesület egyik legfőbb célja a természeti értékek védelme, elsődlegesen 

pedig a Börzsöny hegység természeti értékeinek megóvása. Ennek fényében, minthogy a hul-

ladékkérdés nemcsak településünkön és régiónkban, de országos szinten is égető probléma, az 

illegális hulladéklerakók felszámolása és rendszeres szemétszedések szervezése elsődleges 

kérdés a jövőben. 

A zöld hulladékok szakszerű komposztálása és hasznosítása nincs megoldva települé-

sünkön. Az elkövetkező években ebben is előre kell lépni és a mezőgazdasági és házkörüli 

komposztálható hulladék befogadására kijelölt területet kell létrehozni és ellenőrzött használat 

mellett működtetni, illetve a háztáji komposztálás elterjedését elősegíteni a lakosság körében. 

Ezen kívül gondot szokott okozni főleg a téli időszakban a háztartásokban különböző 

műanyagok égetése, fűtőanyagként való használata. Komoly tájékoztatást kell véghezvinni ez 
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ügyben, hiszen saját magunkat veszélyeztetjük mérgező gázokkal. 

 

2) Célok: 

a) Teljes hulladékgazdálkodási terv kidolgozása („Nulla Hulladék Terv”).  

b) A szemetelés megelőzése. 

c) A szelektív hulladékgyűjtés maradéktalan megvalósítása. 

d) A faluszintű komposztálás lehetőségének megvalósítása. 

e) Továbbá a hulladékgazdálkodás kérdéskörével kapcsolatos tanfolyamok és a környe-

zeti nevelés kiemelt megalapozása. 

 

2. § 

Energiagazdálkodás 

 

1) Irányelvek, jelenlegi helyzet: 

Kóspallagon a megújuló energiaforrások felhasználása jelenleg igen csekély. Egyesü-

letünk célja, hogy ösztönözze a megújuló (biomassza, nap, szél, geotermikus) energiatelepek 

létrehozását és csökkentse a fosszilis energiahordozók túlzott használatát. S még inkább erő-

teljes célunk, hogy az energiatakarékosságra és energiahatékonyságra felhívjuk a figyelmet.   

Az élet számos helyzetében lehetőség van az energiatakarékos szemléletre, például a 

közlekedésben közösségi megoldás a telekocsi használata, vagy a vízfelhasználásunkat 

csökkentő eső- és szürkevízhasznosítás, aszaló kemence építése stb.    

 

2) Célok: 

a) A megújuló energia előtérbe helyezése településünkön. 

b) A lehető leggazdaságosabb és költségkímélő megoldások megtalálása megújuló ener-

giahordozók terén, mint például a sörkollektor.  

c) Ezzel kapcsolatos szemléletformálás (oktatás, rendezvények, képzések, bemutatók). 

 

3. § 

Agrárkörnyezetvédelem  

 

1) Irányelvek, jelenlegi helyzet: 

Napjainkban már nyilvánvalóvá vált, hogy a környezetvédelmi problémákat nem lehet 

egymástól és a gazdaság működésétől elkülönítetten kezelni, igazán sikeres és hatékony csak 

az ágazati rendszerekbe integrált környezetvédelem lehet. 

A mezőgazdasági eredetű terhelések a talajok minőségének romlásában, a felszíni és a 

felszín alatti vizek szennyezésében, a természetes élőhelyek csökkenésében és károsodásában, 

illetve általánosságban a biodiverzitás csökkenésében játszanak szerepet.  

Mindezek elkerülésére jó megoldás lehet például az Európában egyre inkább erősödő 
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közösségi mezőgazdálkodás mozgalma: gazdálkodók és vásárlóik alkotnak közösséget, hogy 

így segítsék egymást. A hosszú távú elköteleződésért cserébe a termelők biztos megélhetést, a 

fogyasztók pedig megbízható helyről származó, jó minőségű élelmiszert kapnak.  

Célunk, az ilyen és hasonló fenntartható mezőgazdálkodási alternatívák erősítése, 

amelyben egy kertész úgy tekinthet a gazdaságára, mint egy élő mezőgazdasági organizmus-

ra, a természeti környezetével, saját termőterületeivel és állatállományával együtt. 

 

2) Célok: 

a) A helyi termelők erősítése és segítése, helyi termékes bolt, helyi piac létrehozása. 

b) Környezetkímélő módszerek, eszközök alkalmazása az élelmiszerellátási rendszerben.   

c) Permakultúra, közösségi kertészkedés, ökológiai gazdálkodás, biodinamikus kertész-

kedés előtérbe helyezése. 

d) Iskolakert, Liliomkert létrehozása. 

e) Faluban lévő intézmények közétkeztetése helyi gazdák terményeiből.  

f) Tájrehabilitáció és tájgazdálkodás. 

g) Élelmiszerbiztonság fokozása, annak szennyező anyagoktól való mentessége. 

h) Ezzel kapcsolatos szemléletformálás (oktatás, rendezvények, képzések, bemutatók). 

 

4. § 

Természetvédelem 

1) Irányelvek: 

A természetvédelem az élő és élettelen természeti értékek és azok rendszereinek meg-

óvását célozza.  

Célunk a biológiai sokféleség megőrzésén valamint az ökológiai-szociális-gazdasági 

egyensúly megteremtésén alapulva, növelni a vidék helyi megtartó erejét, javítani állapotát. 

Továbbá a népesség megtartása mellett középpontba kell helyezni a természeti és kultúrtáj 

megőrzését, környezetkímélő használatát. 

Az élőhelyek védelme nem szorítkozhat ugyanakkor a védett területeken található bio-

tópokra, hanem minden természetvédelmi szempontból jelentős élőhelytípusra ki kell terjesz-

teni. 

 

2) Célok: 

a) A tűzoltófa, kápolna, képesfa védelembe helyezése és tájékoztató táblák kifüggeszté-

se. 

b) Ökológiai tanösvény létrehozása Kóspallag területén. 

c) Ezzel kapcsolatos szemléletformálás (oktatás, rendezvények, képzések, bemutatók). 
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5. § 

Ökoturizmus 

 

1) Irányelvek, jelenlegi helyzet: 

Az ökoturizmus célja a területet oly módon megismertetni a vendéggel, hogy a turista-

forgalom se mennyiségével, se minőségével ne zavarja meg a helyben élők mindennapjait és 

ne tegyen kárt a természeti és kulturális értékekben. Az ökoturizmus a környezetért felelőssé-

get vállalni tudó turisták utazása.  

Célunk a falu természeti és kulturális értékeinek bemutatása a vendégek számára úgy, 

hogy ne csak átszeljék autóval/gyalog/biciklivel Kóspallagot, hanem időt töltsenek a faluban, 

növelve ezzel a falu jólétét és jól-létét.  

 

2) Célok: 

a) Gyalogtúrák szervezése a Börzsönyben. 

b) Fesztiválok, hagyományőrző napok szervezése, közös idős-gyerek programok. 

c) Természetvédelemre, környezetvédelemre, tradicionális, helyi tudásra alapozott tábo-

roztatás Kóspallagon.  

d) Bicikli utat több helyre, parkosítás (gyümölcsfákkal, zöldségekkel), sorompó a falu 

elejére, kevesebb autózásra ösztönzés. 

e) A falu információs táblájának felújítása a helyi vendéglátók közreműködésével. 

f) Helytörténeti múzeum kialakítása a Kultúrházban vagy a helyi iskola épületében. 

g) A falu népszerűsítésének érdekében bátorítjuk, hogy az Önkormányzat vegyen részt a 

következő települési szintű környezetvédelmi kezdeményezésekben: 

 Klímabarát Település program (Klímabarát Települések Szövetsége); 

 Fenntartható Energia Stratégia program (Polgármesterek Szövetsége); 

 TESZEDD (Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség) 

h) Továbbá alábbi környezetvédelmi szempontból fontos címeket elnyerését tartjuk kívá-

natosnak: 

 Kerékpárosbarát Település cím; 

 Zöld Óvoda cím az Önkormányzat fenntartásában álló Csiga-Biga Óvoda részére; 

 Ökoiskola cím az Önkormányzati fenntartásában álló Fekete Imre Általános Iskola 

részére. 

 

 

6. §  

Ökologikus Kisközösség 

 

1) Irányelvek, jelenlegi helyzet: 

A Kisközösségi Program és a Pandal Egyesület együttműködésével valósul meg je-

lenleg egy projektterv, amely során egy ökologikus kisközösség létrejöttét és működését sze-

retnénk elősegíteni a településen; Kóspallagon.  
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2) Célok: 

a) A rövidtávú célunk, hogy növeljük a résztvevők rálátásait, ismereteit a fenntarthatóság 

témakörében, illetve hangsúlyozzuk az egyéni és közös felelősséget, a közösségi meg-

oldásokat.  

b) A középtávú célunk, hogy kialakuljon a résztvevők között egy kapcsolat, összetartás, 

amely túlmutat az érdekkapcsolatokon. Ahol nem egy-két ember irányít, hanem egy 

önszerveződő kör valósul meg, amely működőképes.  

c) Hosszú távú célunk, hogy egy élhetőbb vidékké szerveződjön Kóspallag, legyen jó 

példa mások előtt és maga az Élet ne valamiféle kényszer legyen, hanem rang. 

 

 

7. § 

Oktatás 

 

1) Irányelvek, jelenlegi helyzet:  

Szeretnénk rávilágítani a jelenleg fennálló oktatási intézmények, illetve tágabban 

egész kultúránk ökológiai fenntarthatósággal kapcsolatos hiányosságaira és erősíteni a kör-

nyezeti nevelést a falu életében mind a fiatalok, mind pedig a felnőttek körében.  

Az oktatásnak nem az a célja, hogy minél sikeresebb és gazdagabb embereket képez-

zen. Mindaddig, ameddig úgy tekintünk az oktatási intézményekre, mint egy helyre, ahol esz-

közöket kapunk a versenyben való helytálláshoz, és ahol a mások legyőzésére vagy befolyá-

solására készítenek fel bennünket, ne várjuk az ökológiai gondolkodásmód széleskörű elterje-

dését.  

A bölcs megelégedés és az önként vállalt egyszerűség kultúrájának terjesztésére ége-

tőbb szükség van ma az oktatásban, mint a törtető, akár a mások kárára is győzni akaró sze-

mélyiség továbbörökítésére.  

Fontos, hogy lehetőleg ne „egyéni szigeteket”, hanem egy közösséget helyezzünk a 

tanulási folyamat középpontjába. 

Végül célunk az alább megtalálható ötletek bármelyikének megvalósítása. 

 

2) Célok: 

a) Fenntarthatósággal, alternatív, közösségi lehetőségekkel kapcsolatos könyvtár kialakí-

tása a faluban.  

b) Önképző körök, drámapedagógia. 

c) Előadások, vitaestek, fórumok, ifjúsági klubok. 

d) Filmvetítések, ökofilmklub: 

/ Az ökofilmklubbozás célja, hogy a mozgóképkultúra előnyeit felhasználva – mint például 

a gondolatébresztés vonása egy tartalmas disputához – együttgondolkodjunk egy fenntartható 

és egészséges társadalomhoz vezető útról. Célunk továbbá egy kötetlen és szórakoztató fel-

nőttképzés megvalósítása, amely a vászon méregetésében, pásztázásában nem kimerülő, ha-
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nem azon túlmutató tudást is összegyűjti. / 

e) Népzene, népdal, néptánc, irodalmi művek, (báb)színdarabok tanítása és rögzítése. 

f) Régi mesterségek tanítása. 

g) Helytörténeti kiadványok.  

h) Az idősek gondozása, idősek otthona programok = tanulás idősektől, idősek bevonása 

a tanulásba.  

 

 

8. § 

Egyéb, munkahelyteremtés 

 

1) Irányelvek, jelenlegi helyzet: 

Sokan az idealizált vidék romantikáját, érdekességeit keresik falun, másokat egyszerűen a 

táj szépsége, a csend, a tiszta levegő vonz. Vannak, akik az otthon megszokott komfortot vár-

ják el, mások nem rettennek vissza a szerényebb, ám több élményt nyújtó körülményektől 

sem. Az egyre népszerűbb kerékpározás, evezés, lovaglás szintén ösztönzőleg hatnak a falusi 

szálláshelyek számának növekedésére. 

Éppen ezért Egyesületünk főként az ökoturizmusban látja a helyi munkaerő növelését, hi-

szen a falu mind fontosabbá válik a turizmus számára.  

Végül alább megtalálhatóak további ötleteink a jövőre nézve. 

 

2) Célok: 

a) A közmunkásoknak számára értelmes munkakörök biztosítása.  

b) Ki kell terjeszteni a kapcsolatokat a régióban, szűk régiószintű kezdeményezések indí-

tása.   

c) A fiatalok  figyelembe vétele, a fiatalok helyben tartása, perspektíva ajánlása a falu-

ban, hogy ne kelljen mindenkinek messze dolgozni a falutól távol. Plusz a beköltözők 

bevonása a döntéshozatalba és bátorítása a közösségi életbe. 
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Záró gondolatok 
 

 

Kóspallagon a települési életminőség javítása nem kizárólagos önkormányzati jog, de nem is 

egyedül az önkormányzat feladata és kötelessége. A PANDAL Egyesület alapvető célja az, 

hogy javítsa a település polgárainak életminőségét, jól-létét. Ebben a törekvésében az Egyesü-

let számít a község minden polgárára, a többi civil szervezetnek, az itt működő vállalkozá-

soknak, egyházaknak, az itt érdekelt közszolgáltatóknak, az állami és önkormányzati intéz-

mények minden munkatársának aktív részvételére és konstruktív együttműködésére. 

 

Kóspallag, 2015. május 27. 

 

 

Plachi Attila 

elnök 

PANDAL Egyesület 


