
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszöntő röviden! 

Büszkén adjuk közre ezt a kis füzetkét, amelynek a célja a kóspallagi 

lakosok tájékoztatása a település hulladékkal kapcsolatos helyzetéről, 

hasznos információkkal. A célunk, hogy ne legyen a falu környéke 

szemetes, csökkentsük közösen a megtermelt hulladék mennyiségét és 

felhívjuk a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.  

Ha elolvasta, ne dobja el! Adja tovább vagy gyújtson be vele: télen a 

kályhába, nyáron a sütögetéshez! 

Szilágyi Artúr, szerkesztő, a Pandal Egyesület tagja 

 

MostSzedd Vers 

Ült a buszon s kinyitotta a szemét. 

Zavarta a tekintetét a sok-sok 

szemét. 

Egy erdei út szélét nem boríthatja 

ekkora szemét! 

A hulladék sorsát megszervezte 

szépen. 

A csoport összejött a téren. 

A lelkes csapat több részben 

Tömte a zsákokat sorban szépen. 

Mire lement a Nap a réten 

Megtisztult az erdőalja szépen. 

/Lengyel Tünde/ 

Hírek a szemétdombról 

Időszakosan megjelenő ingyenes tájékoztató 
Kóspallag hulladékhelyzetéről 
Kiadja a Pandal Egyesület 

2016/1. szám 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2016. április 30-án 

(szombaton) megrendezésre kerülő 

kóspallagi 

CIVIL NAP-ra 
Programok: 

 9:30-tól a falu környékének a megtisztítása, retro-szemétszedés a 

Pandal Egyesület szervezésében (több csapatban, elsősorban a Kis-

Hantán és a Mocsár-dombon.). 

Kérjük a Kis-Hanta patakkal telekhatáros lakosokat, hogy a délelőtt 

folyamán tisztítsák meg a rájuk eső patakrészt és vigyék a patak másik 

oldalán lévő földútra, ahonnan mi elszállítjuk! 

Találkozó: 9:30-kor a Kőkereszt-téren. Kesztyűt és zsákokat a Teszedd! 

országos mozgalom szervezői korlátozott mennyiségben biztosítanak, 

aki tud, hozzon magával. Gumicsizma, kényelmes ruha viselete 

javasolt. (További információ: info-pandal@googlegroups.om) 

 

 15:00-tól a Művelődési Házban a Biber Kulturális és Környezetvédelmi 

Egyesület az idei Egészségnapon játékos feladatokkal, 

sportversenyekkel, ételkóstolással, receptötletekkel, illetve az Erdei 

Társulat előadásával (Brémai városi zenészek) várja az 

érdeklődőket.(További Információ: biber.egyesület@gmail.com) 

 

 17:00-tól az Összefogás Kóspallagért Egyesület egy tál finom ételre és a 

falu civil életéről szóló baráti beszélgetésre invitálja a helyi civil 

szervezetek tagjait, illetve mindenkit, aki szívesen meghallgatná az 

elhangzó véleményeket és elmondaná a sajátját.  

Helyszín: Kóspallag kapuja pihenőhely. A vacsorán kívüli további 

fogyasztási igényekről ki-ki magának gondoskodjon! 

(További információ: miklosistvan53@t-online.hu) 
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MostSzedd 2016 beszámoló 

A Pandal Egyesület idén márciusban története hatodik 
szemétszedési akcióját szervezte meg Kóspallagon, MostSzedd néven. Az 
országos TeSzedd kampányt másfél hónappal megelőzve, még a dús 
aljnövényzet megjelenése előtt meg tudtuk tisztítani a Kismaros felé 
vezető út nagy részét.  

A résztvevők kemény munkával 1200 kg szemetet gyűjtöttek, 
amelyet a Zöld Híd 60 km-re lévő kerepesi hulladéklerakójába kellett 
szállítanunk. Ezen kívül kb. 1 tonna eldobott gumiabroncsot is szedtünk, 
amit a hulladéklerakón nem vesznek át. 

Külön szeretnénk köszönetet mondani Schottner Norbertnek, aki 
vállalta a rengeteg hulladék elszállítását anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 
A Zöld Híd régió ingyen vette át tőlünk a hulladékot, tehát a Pandalnak 
csak a 9000 Ft/tonna lerakási adót kellett befizetnie az államkasszába. 
Szintén hálásak vagyunk a Tiszta Vidékért Kft.-nek, aki Bernecebarátiban 
lévő telephelyén ingyenesen átvette tőlünk a gumiabroncsokat, illetve a 
község önkormányzatának, hogy segítséget nyújtott a hulladék-
elszállítás logisztikai hátterében. 

A Pandal Egyesület az akciót nem EU-s pályázatból, vagy 
pártpénzből finanszírozta, hanem a Kóspallagi polgárok adományaiból. 
Akik anyagilag támogatták az akciót: Drexler Lajosné (2000 Ft), Klein 
Tibor (2000 Ft), Lengyel Tünde-Bodor Zoltán (3000 Ft), id. Plachi Attila: 
(20000 Ft), Szilágyi István (2000 Ft), és hárman anonim módon (8000 Ft). 

Schottner Norbert (1750 Ft) 
A térképen jól látszik, hogy ezzel még messze nem fejeződött be a 

munka 
 

 

KÓSPALLAG SZEMÉTTÉRKÉPE  
2016. ÁPRILISI ÁLLAPOT 

Jelmagyarázat 

Korábbi szemétszedés 

útvonala (szedés éve) 

Szennyezett útszakasz, 

patak 

1 m3-nél nagyobb 

illegális lerakó 

 

MostSzedd 2016 résztvevők 

Szokolya 


