
 

 

 

 

 

 

 

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz /részlet/ 
 
Mindenható, felséges Atyánk, hozzád száll a 
dicséret, magasztalás, tisztelet, és hála. 
 
Minden a te tulajdonod, s nincs ember, aki 
méltó lenne nagy neved kimondani. 
Áldott vagy, Uram, s kezed minden műve áldott, 
legfőképpen öreg bátyánk a Nap: 
Az égből néz ő le, és tőle világos a nappal, 
és ékes, szépséges ő, tündökletes, 
ó felséges Atyánk, mint te magad. 
 
Dicsérjen téged nénénk a Hold, meg a csillagok, 
te formáltad őket, s mind olyan gyönyörűen ragyog. 
 
Uram, dicsérjen téged bátyánk, a 
Szél, 
a levegő, meg a felhő, a derűs ég s 
a vihar, 
te táplálod teremtményeid ezek 
áldásival. 
 
Dicsérjen téged kedves húgunk, a 
Víz,  
aki hasznos, alázatos és tiszta is. 
 
Uram, dicsérjen téged öcsénk, a 
Tűz, 
vele gyújtasz fényt napszállta után, 
szép és félelmetes ő, erős és vidám. 
 
Uram, dicsérjen téged jóságos Földanyánk, 
ki hátán hordoz minket s áldásait árasztja ránk: 
miénk pompás virága a réten s gyümölcse a fán. 

(Képes Géza fordítása) 

2017. Április 1. A tavaszi illegális hulladékgyűjtés napja, 
melyet a Deszkametsző-völgyben, természetvédelmi terület (Kóspallag 
Északi kivezető útjától Királyrét felé menő kövesút melletti völgy) 
rendeztünk. Az akcióban részt vettek kiskorúak – Flóra, Zalán, Matyi, Soma, 
Árpi, András, Borsa (a legkisebb 3 éves volt) és Mambó kutya (1 éves). Kb. 
25-en voltunk, egyben környezeti nevelésnek is elment ez a program. 
Összeszedtünk egy hatalmas konténer szemetet, több évtizedes olajos 
flakonok is voltak, melyet aztán a Schottner Norbi vezette brigád elhelyezett 
Királyréten. A Deszkametszőben futó patak és forrás megtisztult, ezenkívül 
Kóspallag kivezető útja –Ljudmilla doktornő kertje alatti illegális lerakót is 
felszámoltuk. Az akciót támogatta az Ipolyerdő ZRT konténer biztosításával 
és elszállításával, ezenkívül Sorecz János és erdélyi brigádja egy 
bográcsgulyás főzésével, melyet a Mocsár dombon együtt el is fogyasztott a 
csapat. 
Néhány fotó a sikeres akcióról.: 
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Miért nem bolondság a hulladékot összeszedni erdőn, mezőn, 

patakból? 

 

A PANDAL EGYESÜLET egyik meghatározó tevékenysége vadászattal, 

halászattal, gyűjtögetéssel eltüntetni nem lebomló hulladékokat a 

természetes élőhelyekről, vagyis erdőről, mezőről, patakból. 

Több tonna veszélyes és nem veszélyes hulladékot- pl. autógumik, olajos, 

festékes flakonok, hordók- , műanyag tárgyakat egészben és szétdarabolva, 

sörös dobozokat színesen és büdösen, illetve kifakulva, edényeket, 

huzalokat, törött üvegeket, kerítésdarabokat és bútor tárgyakat szedtünk 

össze eddigi 10 akciónk során 14 év alatt . / Mindenki döntse el, hogy melyik 

a veszélyes és melyik a nem veszélyes hulladék! / 

MIÉRT TESSZÜK EZT?   Mert zavar bennünket a hulladék vagy mert ráérünk 

vagy netalán más okból? 

Néhány dolgot fel tudunk sorolni válaszképpen: 

1. A természet védtelen - mint egy kisgyerek vagy kutya, (más háziállat is) - 

nem tud ellenállni, ha erőszak éri, bántják, sértegetik. Nekünk kell tenni 

azért, hogy az erdőkben madarak éljenek, a mezőkön virágok nyíljanak és a 

patakok ne bűzlő, holt vizek legyenek, hanem tiszta, selymes sodrású játszó 

helyek és élőhelyek. 

2. Jól ismerjük a falu körüli erdőket, mezőket. Többen itt nőttünk fel, 

bunkizva az erdőben vagy játszadozva a patakban. Mások a társaságból 

egyszerűen csak kiülve a kertbe egy pohár borral, vagy sörrel élvezzük a 

környező hegyek szépségét a megérdemelt pihenés alkalmával vagy akár 

aktívabb jellegű sport, kirándulás, biciklizés során. 

3. Tudjuk, hogy mennyi érték rejlik az ép ökoszisztémában és hogy 

mennyire nélkülözhetetlenek az emberi élet fenntartásában ezek a 

környezetünket alkotó élőlények. 

4. Szeretjük ezeket a patakokat, erdőket, hegyeket. Rendkívüli érzés, 

amikor tisztává válnak a kezünk nyomán.  

Assisi Szent Ferenc fennkölt gondolatai juthatnak eszünkbe. Assisi Szent 

Ferenc (1181-1226) a ferences szerzetesrend megalapítója, az ökológia/ az 

élő rendszerek tudománya/ védőszentje. 

Assisiben gyakran összegyűlnek a nagy világvallások képviselői és tudósai, 
teológusok, hogy beszélgessenek a környezetvédelem és a vallások 
tanításainak összefüggéseiről. 
 
 
 
 

 

 



Interjú Klein Tiborral, Kóspallag polgármesterével 

 
Pandal Egyesület (PE): Kedves Tibor!  Interjúnk célja, hogy feltérképezzük 
Kóspallag hulladékos problémáit és azokra megoldási javaslatokat 
találjunk közösen. Azért választottunk Téged elsőként, mert te első kézből 
ismered a helyzetet, mind a tárgyaló asztal mellett, mint a falut képviselő 
ember, ezenkívül többször részt vettél velünk a Kis-Hanta és más patakok 
megtisztításában. 
PE: Mi a véleményed arról, hogy az elmúlt 10–15 évben tisztább lett-e a falu 
közvetlen környezete? Kevesebb lett-e az illegális lerakott hulladék? 
 
Klein Tibor (KT): Én tisztábbnak érzékelem, a munkátoknak köszönhetően. 
Viszont még mindig van egy réteg, aki ugyanúgy folytatja, mint régen. És… 
tapasztaltam már olyat is, hogy nem idevalósiak teszik ezt meg. Ők teszik ezt 
látványos helyen. Akik helybeliek, azok általában ilyen eldugottabb helyekre 
depózzák le, hiszen ők tudják, hogy hol vannak ezek az eldugottabb helyek. 
Ez még egyelőre fönnáll. Az Önkormányzat megörökölte ezt a nagyobb 
törmeléklerakást, s ez még az idén ugyanúgy kötelezettségként megjelenik 
nekünk. 
 
PE: A focipályán lévő lerakóra gondolsz, ami már több mint egy évtizede, 
még Csizmadia Vilmos engedélyével indult, azért, hogy feltöltsék azt a 
területet? Aztán egyre nagyobb lett a dombocska! Hány m3 volt pontosan, 
amit elszállítottatok onnan? 
 
KT: Amikor kinn voltak a Környezetvédelmi Felügyelőségtől, akkor 2000m3-
t állapítottak meg, annyi lett oda depózva illegálisan, és ennek a veszélyes 
hulladék tartalma miatt kellett ekkora mennyiséget átcsoportosítani, illetve 
egy részét fel tudtuk dolgozni, és termőföldként értékesíteni. Azért 
összességében már 1 millió forintot költöttünk erre, és azt mondom, hogy 
1/3-át sikerült visszahozni. De mi is történt? Nekem utána kellett járnom, 
és ez csak egy plusz teher volt, holott lehetett volna máshova 
csoportosítani ezeket az erőforrásokat, mind a pénzt. Idén is vár ránk egy 
hasonló összeg az ártalmatlanításra, és egy részében még azzal is 
foglalkoznunk kell, ami most keletkezett, és a gázcseretelepen várja a 
sorsát, ez az inert hulladék. Viszont ez nem veszélyes hulladék, mert az csak 
a sáncból kiszedett betondarabok, amit elhelyeztünk most már zárt részben. 
Összességében e két lerakó kezelése elég nagy kihívás lesz idénre. 
 
PE: Mi változott tavaly a Zöld Híd és az Önkormányzat kapcsolatában? 

Klein Tibor: Tavaly az állam magához rendelte a szemétszállítási díj 
beszedését, azzal a céllal, hogy végre hajtson egy szemétreformot, ami azt 

fogja eredményezni, hogy a ” többet szemetelsz, többet fizetsz „ elv fog 

érvényesülni, és nagyon remélem, hogy ez nem azt fogja eredményezni, 
hogy akik eddig is renitensek voltak és azok is maradnak, hogy még több 
hulladékot hordjanak ki a magánember vagy éppen az Önkormányzat 
területére. Az Önkormányzat jelenlegi funkcióját úgy kell elképzelni, hogy a 
település nevében és minden egyes lakója nevében járunk el, és nem az 
történik, hogy a Magyar Állam mindenkivel egyedül írja alá ezt a szerződést, 
hanem maga az Önkormányzat kvázi a közösség nevében aláírja a 
szerződést. De a mi szerepünk innentől meg is állt. A hirdetés terhe még az 
önkormányzatoké, de nincs más feladatunk. A szemétszállítási munkát a 
Zöld Híd végzi el és az állam fogja beszedni a költségeket. Persze a Zöld Híd 
nagy pénzügyi hiányokkal küszködik, aminek sok oka lehet, viszont most már 
lehet kérni ismételten 60 literes kukát. 
 
PE: Szerinted, hogyan lehetne csökkenteni a keletkező hulladék 
mennyiségét? 
 
KT: Abból indulok ki, hogy Kóspallagon havi 5 tonna szemét keletkezik, 
illetve ennyit szállítanak el. A Zöld Híd a zöld hulladékkal (falevél, konyhai 
hulladék, kerti hulladék) küszködik, hogy hogyan oldja meg ezek 
feldolgozását, külön gyűjtését. Ha ezt az emberek megtanulnák kezelni, 
tehát itt kvázi a kertben és helyben való feldolgozás elterjedne, ha ez 
átültetődne a falu életébe… Aztán még mindig sokan nem tudják, hogy mit 
jelent az, hogy szelektív hulladékgyűjtés. Pedig egyszerű a történet… hogy 
megvan a műanyag hulladékos zsák, és bele lehet tenni a tejesdobozt, meg 
az üdítőset, sőt a mosószeres flakont. Kérik a tejesdoboz kimosását, mert 
nyáridőben hamar erjedésnek indul, és úgy nem lehet újra hasznosítani. 
Belemegy még a zsákba a sörösdoboz is és a szatyor is bekerül. És külön 
lehet… ugye még mindig itt van a konténer az üvegre, azt is külön lehet 
szedni. 
Azt is leírhatjátok, hogy milyen jó dolog az is, ha a papírt külön gyűjtjük 
otthon, azért, hogy a kis iskolások papírgyűjtés formájában elvigyék, és így 
az érte járó pénz az az ő munkával megkeresett kis keresetük lesz.  
 
PE: Mikor lesz az idei lomtalanítás? 
 
KT: Az idei lomtalanítás tavasszal lesz, április-május körül, pontos 
időpontot még nem tudunk, de figyeljétek a hirdető felületeket! 
 
PE: Utolsó kérdésünk. Milyen érzés részt venni egy pataktisztításon? 
 
KT: Sosem degradált az, hogy szemetet szedjek, és nem csak tessék, lássék, 
kelljék módon. Mint magánember, bármikor részt vennék egy ilyen 
programban, hiszen az én környezetemet teszem jobbá. És azért én is 



sokkal jobban odafigyelek arra, hogy ne szemeteljek, és így van alapom 
arra, hogy igen is megmondjam, hogy „ti se tegyétek”! 
 Az idei lomtalanítás tavasszal lesz, pontos időpontot még nem tudunk, de 
figyeljétek a hirdető felületeket! 
 
PE: Köszönjük az interjút! 
Az interjút készítették Szilágyi Júlia, Dr. Ábrók Ildikó (PE elnökségi tag, NUHU 
projektvezető) 
 
 

 

Tavaszi Nagytakarítás Újratöltve 

 

A Pandal Egyesület már érzi a tavaszt. Elő- elő tűnnek a hó alól a tavaly ott 

felejtett dolgaink és mintha a patak is újra felszínre hozna valami színes 

apróságot. Ez minket újabb akcióra ösztönöz: 

 

 

20018. március 17. szombat. 10.ó. Kőkereszt tér. Gyülekező és rövid 

megbeszélés után irány a Kis-Hanta patak turista útvonala a piros jelzésen, 

vagyis a Boglya-kő, Kóspallagi halastó, Biber-vár, Pálos romok, Törökmezei 

útelágazás. Ezt a szakaszt már többször megtisztítottuk, ezért bízunk benne, 

hogy nem lesz egy egész konténer szemetünk. 

 

Egyik védett növényekben és kulturális értékekben bővelkedő területről van 

szó. 

Az akció végén egy kis melegedésre számíthatnak a jelenlévők Kóspallag 

kapujában. 

 

Hívunk mindenkit, aki tenni akar környezetünkért! Zsákokról és kesztyűről 

gondoskodunk, de hozhattok /hozhatnak/ magatokkal /magukkal/ is! 

Azzal is lehet támogatni minket, ha a félig telt kommunális kukákat már 

szombaton kihelyezik/itek/ a házak elé és mi megtöltjük azokat a műanyag 

zacskókkal, amikben az összeszedett szemetet hozzuk el. 

 


