
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NuHu-terv 

Lehet, hogy több itt lakónak feltűnt az utóbbi időben, hogy vannak 

fiatalok, akik tánc és foci közben furcsa szavakat kiabálnak: nuhu, nuhu 

(nem uhu, uhu, hanem nuhu, nuhu). 

A Draxler Márton kupán volt egy focicsapat, aminek a pólója 

hátoldalán szintén ez a két szó szerepelt, sajnos nem jutottak a dobogó 

legmagasabb fokára, de azért derekasan küzdöttek. 

Nem csigázzuk tovább az olvasók kíváncsiságát! 

Most a Kiskakasban eláruljuk, 

hogy mit fed ez az indián kiáltásnak is 

beillő két szó. A dolog pofon egyszerű: 

NULLA HULLADÉK TERV. 

NuHu Vers 

Ez a szemtelenül sok szemét szemét, 
mindenütt egyre hull, hull, a hulladék, 
az út szélén, meg úgy bárhol, 
a szennyes szörnyeteg lemészárol, 
 
szinte mindent, az erdő mélyét, 
az űrben, a fák és házak közt szívod 
mérgét, 
bánatos a mező, fuldoklik a táj, 
patak a pandalba könnyeket váj. 
 
Ám eljő majd a tiszta idő,  
mikor a lassan, s lomhán keringő  
hulladék, se hull le már, mint parittyakő. 
 

/Szilágyi Laura Menta/ 

Hírek a szemétdombról 

Időszakosan megjelenő ingyenes tájékoztató 
Kóspallag hulladékhelyzetéről 
Kiadja a Pandal Egyesület 

2016/2. szám 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2016. augusztus 19-én 

(pénteken) megrendezésre kerülő 

 

PANDAL NAP-ra 
Helyszín: Kóspallag, Művelődési ház 

Program 

15:00-16:30: gyerekeknek festés, játékok 

16:30-18:00: „Nulla Hulladék” kézműves foglalkozás 

15:00-18:30: Környezetvédelmi plakát kiállítás, 

játékok, beszélgetések 

16:00-16:30: Dr. Ábrók Ildikó „Gyógyszerek a 

fűszertartóban” című előadása 

16:30-18:00: Joan Von Rojen Reformkonyha műsora 

19:00-19:30: az országos "Legszebb konyhakertek" 

verseny helyi fordulójának 

eredményhirdetése 

19:30-20:30: Versfelolvasó est kertészkedés témában 

21:00-23:00: Danny Rockabilly és bandájának 

koncertje 

23:00-tól: Bál reggelig 



„Miért hozták az erdőbe a szemetet?” 

2016. április 30-án a kóspallagi lakosok már negyedszer vettek részt az 

országosan (és Európa-szinten) meghirdetett TeSzedd! szemétszedésen. A 

Kőkereszt-téren gyülekező csapathoz a nap folyamán is többen csatlakoztak, így a 

falu környéki, előzetesen felmért lerakóknak végül több, mint harminc résztvevő 

esett neki, hogy eltüntessék őket a föld színéről, vagy a patakok medréből. A nagy 

létszámnak és a lelkesedésnek köszönhetően egyszerre több helyen is tudtuk 

gyűjteni a szemetet, így a Hanta-patak mentén, egészen a turistautak (piros és 

sárga) elválásáig; a Mocsáron a Váci utca végétől a Képes-fáig; Kóspallag 

Kapujától Márianosztra felé egy igen hosszú szakaszon, illetve a Kisinóc-

Nagyirtáspuszta közötti útszakaszon. Az eredmény több, mint 60 zsák szemét, 

illetve nagy adag vas-és autógumi-halom lett, amelyet az Önkormányzat udvarán 

helyeztünk el, amíg a TeSzedd! szervezői el nem szállítatták. Az országos 

szervezet kerekei lassan őrölnek, ezért a szemetet idén is hat hét elteltével vitték el, 

emiatt ezúttal is szeretnénk megköszönni mindenkinek a türelmét, akinek zavarta a 

szemét a látvány. 

„Miért hozták az erdőbe a szemetet?” Ezt a kérdést tette fel a 3 éves Bodor 

Flóra, miközben a szétfoszlott műanyag-darabokat szedegette a fák alól. Nehéz 

volt erre a kérdésre felelni, de annál lelkesítőbb volt a sok szorgos résztvevővel 

együtt példát mutatni arról, hogy a hulladék helye nem ott van. Szeretnénk 

mindenkinek megköszönni, aki eljött és a két kezével segített tisztábbá tenni a 

környezetünket, illetve mindenkinek, aki bármilyen más módon (a szemét 

szállításával, anyagilag, szervezéssel, a megérdemelt sör biztosításával, jó szóval) 

támogatta az akciót! 

 

NULLA HULLADÉK TERV 

A Pandal Egyesület felismerte, hogy a Kóspallagon és környékén jelentkező 

hulladékproblémákra az eddigi-ártalmatlanításon és illegális lerakáson alapuló- 

"hulladékgazdálkodás" nem jelent megoldást. A hulladékok elhelyezése egyre 

nagyobb terhet ró a természeti környezetre, a lakosságra és növekvő költségeket 

jelent mind a lakosság, mind az Önkormányzat számára. 

Kóspallag gyönyörű természeti környezetben helyezkedik el, több patak 

folyik át a településen, nem véletlen, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe a 

falut körbeöleli. A falu közép- és hosszú távú terveiben egyaránt szerepel a 

meglévő kis léptékű és természetközeli turizmus fejlesztése, amely a faluban élő 

fiatalok és középkorúak itt maradását és az erdőgazdálkodás alternatív irányú 

fejlődését is szolgálná.  

Mindezek miatt a Pandal Egyesület ez év áprilisában egy előterjesztést 

nyújtott be az Önkormányzathoz azzal a céllal, hogy a falu lépjen be a Hulladék 

Munkaszövetség /HUMUSZ/ Nulla Hulladék Kartájába és ezzel kötelezze el 

magát a hulladékos problémák felelős megoldása iránt. A Pandal Egyesület vállalta 

a HUMUSZ felé a kapcsolattartást, a Nulla Hulladék Terv szakmai kimunkálását 

és a megvalósításában az aktív részvételt. Az előterjesztéshez csatoltunk egy 

vázlatos tervet, amelyben a következő célokat javasoltuk megvalósítani: 

A NuHU terv céljai:  

 Kevesebb hulladék keletkezzen, 

 kevesebb veszélyes hulladék keletkezzen, ami keletkezik, kerüljön a 

gyűjtőhelyekre, 

 nőjön a szelektíven gyűjtött hulladék aránya, 

 a helyben hasznosítható (komposztálható, eltüzelhető) hulladékok 

maradjanak helyben, 

 szűnjön meg a szakszerűtlen kezelés, pl. műanyag hulladékok elégetése, 

illegális lerakók, szemetelés. 

Konkrétan: 2019-ig szűnjenek meg az illegális lerakók, a települési hulladék 

30%-kal csökkenjen és a falu környezetvédelmi ismeretei sokasodjanak. 

Ennek érdekében a Pandal Egyesület elkezdte a munkát az illegális 

hulladéklerakók feltérképezésével, néhány lerakó felszámolásával, a Kóspallagi 

Kiskakas újság megírásával, kiadásával. 

A következő program, amit szeretnénk megvalósítani az ősz folyamán 

nagyjából a lomtalanítással egyidejűleg: az autó-traktor-motoros gumiabroncsok 

összegyűjtése és megfelelő gyűjtőhelyre szállítása, mint ahogy az a MostSzedd 

akció során is megtörtént. Ezt valószínűleg ingyen megtudjuk csinálni most is. A 

következő Kiskakasban részletesen írunk erről az akcióról, valamint a 

gumiabroncsok helyzetéről és veszélyességéről. Az ősz folyamán kérdőíves 

felmérést szeretnénk készíteni a lakossággal, a hulladékokkal kapcsolatos 

szokások, vélemények, javaslatok összegyűjtése céljából. Olvasson minket! 
A szemétszedés résztvevői 


