
Zöldhulladékgyűjtés 
Május 4-én (szombaton) zöld hulladékgyűjtés lesz Kóspallagon. 

Aki a kertjében keletkező zöld hulladékot (levágott fű, fanyesedék) 

nem tudja felhasználni, szeretne tőle megszabadulni, kérjük, 

helyezze ki zsákokban (a lombot összekötözve) az utcára! 

A zöldhulladék lehet bármely, a kertben keletkezett 

növényi eredetű anyag, de semmilyen más hulladékot (állati 

eredetű hulladékot, konyhai hulladékot, műanyagot, stb.) ne 

rakjanak bele, mert akkor nem visszük el! A következő 

zöldhulladékgyűjtésekre tekintettel (minden hónap első szombatján 

tervezünk gyűjtést) a zsákok visszajuttatását biztosítjuk. 

További információ: szilagyialfred@gmail.com,  

Tel.: 06 30 710 3881. 

Kertverseny – felhívás  
Tisztelt Lakosság! A Pandal Egyesület szervezésében idén is 

meghirdetjük a „A legszebb konyhakertek” - Magyarország 

legszebb konyhakertjei programban való részvételt. A jelentkezési 

lapokat május elejétől lehet leadni a kijelölt pontokon. Részvételi 

szándékukat addig is jelezhetik a plachievelin4@gmail.com email 

címen, vagy személyesen Ábrók Ildikónak, Plachi Evelinnek és 

Szilágyi Mentának. 

 

 

Műanyag 
 

  
A műanyag szép, 
a műanyag olcsó, 
műanyagból készül ajtó, 
ablak, koporsó. 

Műanyagból tengert! 
Műanyagból virágot! 
Műanyaggal árasszuk el  
az egész világot! 

Műanyagból zacskó, 
műanyagból söprű, 
műanyagból készül a  
magas, szép, zöld fű. 

Műanyagból étel, 
műanyagból tányér, 
Dobjuk csak el... szedi 
majd ki ráér! 

Műanyagból ünnep, 
műanyagból munka, 
műanyagból fenyőfa  
karácsonyunkra. 

 

Műanyag a bőrön, 
műanyag a vérben. 
Műanyag a 
gyomorsavban, 
májban, lépben. 

Műanyagból test, 
műanyagból lélek. 
Műanyagból emberek: 
fiatalok, vének. 

Műanyagból ország, 
műanyagból nemzet. 
Műanyagból fogant, kit 
műanyag nemzett. 

Műanyagból műanyag,  
műanyag, műanyag... 
Belefulladunk-e, vagy 
találunk kiutat? 

...vagy marad: 

a műanyag szép, 
a műanyag olcsó. 
Műanyagból készül majd 
ravatal, koporsó? 

Major Máté 

Időszakosan megjelenő ingyenes tájékoztató 
Kóspallag hulladékhelyzetéről 
Kiadja a Pandal Egyesület 
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Kóspallag tisztább lett 

Kóspallag környezete jóval kevésbé szemetes, mint egy pár évvel ezelőtt – ezt bárki 
észreveheti, aki gyakran jár a falu környéki erdőkben, mezőkön, patakok mentén. Ez 
köszönhető egyrészt annak, hogy az illegális szemetelés ritkábbá vált (talán egyre 
többen belátják, hogy a szemetet az erdőszélre vinni hosszú távon senkinek sem jó), 
másrészt köszönhető a rendszeres szemétgyűjtéseknek. Azért még mindig lehet mit 
gyűjteni, ahogyan azt a március 30-i szemétszedésünkön is tapasztalhattuk. Ez 
alkalommal a Kis-Mocsáron, a Mocsár egy részén, a Váci utca végétől a Kis-Hanta-
patakhoz vezető úton, majd a patak mentén szedtünk össze két platónyi hulladékot. A 
nagy létszámnak köszönhetően (csaknem 30-an voltunk) három óra alatt 
megtisztítottuk a kiszemelt területet, és utána még maradt energia a hulladékok 
szétválogatására is. A fémhulladékot, az üveget, illetve a gumiabroncsokat 
különválogattuk, a maradékot pedig, a már megszokott módon, a falu kukáiba 
osztottuk szét. 

 Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki eljött és a két kezével 
szedte a szemetet, mindenkinek, aki megengedte, hogy a kukájába tegyük az 
összegyűjtött hulladékot, vagy aki anyagilag támogatta az akciót, és persze azoknak is, 
akik főztek a szemétszedő csapatnak! 

 A kevesebb szemétre tekintettel a Pandal Egyesület eldöntötte, hogy új 
szeméttérképet készít. (A 2016/1-es Kiskakasban közölt térképhez képest 
megváltoztak a viszonyok. Talán az olvasóknak az is feltűnt, hogy ez évtől a Kiskakas 
kiadvány elejéről is eltűnt a „Hírek a szemétdombról” felirat.) A jelenlegi felmérések 
szerint egyrészt vannak olyan faluszéli területek (pl. a temető mellett, a sárga 
turistajelzés mentén), ahol a régi, évtizedes szemét beágyazódott a talajba, bokrok 
aljába, ezért az összegyűjtésük külön feladat lenne, más területekre pedig (így a 
Mocsárrra és a Váci utca végéhez) még mindig hordanak ki néhányan szemetet. Ezen 
kívül vannak bizonyos hulladéktípusok, amelyeknek az elszállítása nem, vagy nem 
eléggé megoldott, ezért ezek a hulladékok gyakran kötnek ki az erdőben, patakokban. 
Ilyenek a nagyméretű, kukákba nem pakolható lomok (pl. bútorok), illetve a 
gumiabroncsok. Az idei lomtalanítás (ápr. 30-ig még lehet jelezni a Zöld Hídnak a 
lomtalanítási igényeket) reméljük, megelőzi az ágyak, WC kagylók, székek, stb. erdőre 
való kivitelét. A gumiabroncsok viszont továbbra is problémát jelentenek (bár a 
lomtalanítás során háztartásonként 4 db autó-/ bicikligumit elvisznek, valószínűleg 
több helyen felgyűlt több is, illetve a szemétszedésen is több, mint 20 db-ot találtunk), 
ezért a Pandal Egyesület idén nyáron is szeretne gumiabroncs-gyűjtést szervezni a 
faluban. (Részletes tájékoztatást erről a nyár elején adunk.) 

Kóspallag értékei 1. 

Tarka nőszirom (Iris variegata) 

A tarka nőszirom hazánk növényzetének jellegzetes képviselője, mely hazánk egyes 
hegyvidékein (különösen a hegylábi régiókban) és helyenként az Alföldön is honos. A 
nevéből is látható, hogy a nősziromfélékhez tartozik, amely nemcsak a virágboltokban 
és a házi kertekben található növénycsoport (Iris), hanem a magyar flóra jellegzetes 
növényfajait is magában foglalja. Hazánkban több, szintén rendkívül szép képviselője 
található (fátyolos nőszirom, apró nőszirom, pázsitos nőszirom), melyek virágai 
jellegzetesen vagy lilák, vagy sárgák. A tarka nőszirom ebből a szempontból is egyedi 
eset. Ő a sárga nőszirmok közé sorolható, viszont sárga szirmai a végüknél és az 
erezetüknél erősen barnák, emiatt kapta a tarka nőszirom elnevezést.  A 
hegyvidékeken sokszor lejtős, száraz gyepekben, tölgyes erdőkben, meleg 
erdőszegélyeken jellemző, az Alföldön pedig sokszor a homokvidékeken láthatjuk. Bár 
számos helyen előfordul, mégis összességében egy ritkább, hivatalosan is védett 
növényfajról van szó, amely színpompás megjelenésével együtt méltán kiérdemelte a 
hivatalos védettséget (természetvédelmi értéke 5000 Ft/tő). Emiatt bármilyen 
károsítása, leszedése hivatalos károkozásnak minősül és jogi szankcionálást von maga 
után. Kóspallagon egy igen szép állománnyal büszkélkedhetünk, amely jelentős 
méretű is. A becslés szerint egy minimum több 100 töves állomány található a Kálvária 
dombon. A növény május-június folyamán virít, ekkor megtekinthető, könnyebben 
észrevehető. Virágzási időn kívül 15-25 cm hosszú, sarlós alakú, erősen hosszanti 

erezettségű leveléről lehet 
felismerni. Fontos, hogy sem 
virágzáskor, sem azelőtt, 
sem azután nem szabad 
leszedni, kiásni, vagy 
bármely részét letépni, mert 
ezzel károsítjuk, rosszabb 
esetben elpusztítjuk a 
növényt. Egy rendkívül 
különleges és gyönyörű 
növényfajról van szó, 
amelynek a védelmét 
közösen kell segítenünk! 

Kun Róbert 

  

(Tarka nőszirom a Kálvárián) 



összetevők függvényében ez általában 1 év (függ a hozzáadott anyagok szén-nitrogén 

arányától és a korábban felsorolt tényezőktől). Mi egy köztes állapotra törekszünk, a 

helyes keverési arányt és rétegzést biztosítva azt reméljük, hogy az összegyűjtött 

zöldhulladék egy-másfél év alatt elkomposztálódik és visszajuttatható a kertekbe. 

A fő megfontolások közé tartozik, hogy ez egy helyben keletkező értékes 

erőforrás, amelyet kár lenne elszállíttatni, hogy máshol komposztálják, vagy rosszabb 

esetben elégessék, deponálják, nem beszélve a szállítás környezeti terheléséről. A 

zöldhulladék- és avarégetés környezeti és egészségügyi hatásáról már korábban írtunk 

a Kiskakasban. Ehelyett mi összegyűjtjük, és helyben kezelve jó minőségű komposztot 

állítunk elő belőle.  

A tavalyi évben már volt egy cikkünk a komposztálásról és tájékoztató 

plakátokat is tettünk ki, amellyel arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy a 

legjobb megoldás, ha mindenki a maga portáján kezeli a telkén keletkezett 

zöldhulladékot, majd a keletkező komposztot visszajuttatja a területre. Ez a 

legfenntarthatóbb megoldás, azonban ha valakinek ez nem megoldható, mert idős és 

nem bírja fizikailag, vagy nincs ideje rá stb. akkor nekik további lehetőség a jelen 

felhívásunk. 

Idén minden hónap első szombatján körbemegyünk a faluban és az 

utcafrontra kihelyezett zöldhulladékot elszállítjuk és kezeljük. 

A legfontosabb tudnivalók: 

- minden hónap első szombatján gyűjtjük, az első alkalom május 4. lesz, 

- a zöldhulladékot kérjük zsákokban kirakni vagy összekötözve (ágakat), a 

kupacba kihordott zöldhulladékot nincs módunkban összeszedni! 

- a zöldhulladék lehet bármely, a kertben keletkezett növényi eredetű anyag, 

- semmilyen más hulladékot ne rakjanak bele, mert akkor nem visszük el, se 

műanyagot, se mást! 

- állati eredetű hulladékot, konyhai hulladékot nem áll módunkban 

elszállítani, 

- a levágott füvet lehet 2-3 hétig is tárolni zsákban, ezt is elvisszük, nem baj, ha 

nem friss. 

Kérjük, hogy ezeket mindenki vegye figyelembe, aki szeretné igénybe venni ezt a 

lehetőséget! Érdemes jó minőségű zsákokat (takarmányos zsák, vastag műanyag zsák, 

kutyatápos zsák) használni a gyűjtéshez, mert a zsákok visszajuttatását is szeretnénk 

megszervezni, hogy emiatt ne keletkezzen újabb hulladék. Gyűjtőpontokat jelölünk 

majd ki, ahova el lehet menni értük. A jövőben, ha lesz érett komposzt, szeretnénk 

megszervezni, hogy a komposztból mindenki vihessen kerti használatra. 

Ha bárkinek kérdése, észrevétele van, akkor az alábbi elérhetőségeken 

további információkat tudunk adni: szilagyialfred@gmail.com, tel.: 06 30 710 3881. 

Szilágyi Alfréd 

 A falu szeméttérképéhez mindenkitől szívesen várunk, illetve adunk róla 

információkat a lamenta7@gmail.com email címen keresztül. 

Szilágyi Laura Menta 

 

Milyen fecskékkel találkozhatunk Kóspallagon? 

Kóspallagon molnárfecskével és füsti fecskével találkozhatunk. 

A molnárfecske Magyarországon általánosan elterjedt, ma már kifejezetten 

kötődik a településekhez, azonban korábban sziklafalakon, faodvakban és 

barlangokban költött. Vonuló, a telet Afrikában, a Szaharán túl tölti. Az épületek külső 

részén építi költőhelyét, amely felülről is zárt, csak egy kis röpnyílás van rajta. Anyaga 

a füsti fecskééhez hasonlóan sár. Évente két-három alkalommal, telepesen fészkel. 4-

6 tojást rak. 

A füstifecske is barlangokban és sziklafalakon költött korábban, ma már szinte 

kizárólag épületeken fészkel. Sárból és növényi részekből összetapasztott fészke 

felülről nyitott, melyet általában az épületek belső részeiben épít meg. A 

haszonállatok közelségét kifejezetten kedveli, mivel ezek környezetében sok a 

táplálékul szolgáló légy és egyéb rovar. A fészket a két öreg madár közösen építi, 

melybe 4-6 tojás kerül, ezeken csak a tojó kotlik. Évente kétszer költhet. 
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Molnárfecske 

 
Füsti fecske 

Miért hasznosak a fecskék? 
A régi parasztudvarokban szívesen látott vendég volt a fecske, amely az istállók eresze 
alatt fészkelt és rengeteg legyet, szúnyogot és egyéb rovart pusztított el. Ha a fecskék 
alacsonyan repültek, a gazdák remélhették, hogy rövidesen eső lesz, mert ilyenkor a 
rovarok is a föld közelébe szorulnak. Ha a fecskék magasan repülnek, akkor napos, 
derűs időre lehet számítani. 

Miért védettek a fecskék? 
Az elmúlt közel két évtizedben sajnos legalább megfeleződött (!) a hazai 
fecskeállomány, azaz mára minden második madár eltűnt az ereszek alól.  

Mit tegyek, ha zavar a madárürülék? 
Szereljünk fecskepelenkát a fészkek alá! Ez egy fészkenként legalább 30x20 cm körüli 
fa, fém vagy műanyag lap, amit közvetlenül a fészek alá szerelünk fel. A fecskepelenka 
felfogja az etető madarak és a fiókák ürülékét, így a fészek alatti terület tiszta marad. 

 
Fecskepelenka 

Hogyan segíthetem a fecskéket? 
Ha szeretnénk, hogy ereszünk alá fecskék költözzenek, felszerelhetünk műfészkeket, 
melyek megvásárolhatók a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
webshopjában (mme.hu). Amennyiben erre nem szeretnénk költeni, úgy 
sárgyűjtőhelyet is kialakíthatunk a madaraknak, mégpedig egy földes rész 
bevizesítésével. 

 
A mesterséges molnárfecske (balra) és füsti fecske (jobbra) fészek 

További információk: 
http://www.mme.hu/fecskevedelmi_eszkozok 

Kálmán Nikoletta 

Tisztelt Lakosság, kedves kóspallagiak! 

A Pandal Egyesület régi célkítűzése a helyben keletkezett zöldhulladék kezelésének 

megszervezése. A Nulla Hulladék projekt része egy helyi, közösségi komposztáló 

létesítése. A tavalyi évben, ősszel a szemétszedési akciónk napján már meghirdettük az 

őszi lombhulladék gyűjtését, amely sikeresen lezajlott, és ezen felbuzdulva idén 

szeretnénk kiterjeszteni a szezonra a zöldhulladék gyűjtését. 

Ipari körülmények között 2-3 hónap alatt (megfelelő hőmérséklet, 

nedvességtartalom és levegőzés biztosítása mellett) tudnak előállítani érett komposztot 

a nyers, friss zöldhulladékból. Kiskerti viszonyok között ez eltarthat 2-3 évig is, de az 

http://mme.hu/mu_fecskefeszkek

