
 

 

 

 

 

 

Tavaszi szél 

Tavaszi szél vizet áraszt, 

sodródik a pillepalack, 

virágom, virágom. 

 

Duzzadnak a fán a rügyek, 

rajtuk meg egy zacskó remeg, 

virágom, virágom. 

 

Heverjünk le itt a fűbe, 

traktorgumi közelébe, 

virágom, virágom. 

 

Én tégedet, te engemet, 

gyere, hozd a kötényedet, 

virágom, virágom. 

Már minálunk az a szokás, 

falu végén van egy forrás, 

virágom, virágom, 

 

leány, legény odagyűlik, 

a szemetet összegyűjtik, 

virágom, virágom. 

 

Hozhat az ár palackokat, 

a pandalon mind fennakad, 

virágom, virágom. 

 

Mindent, ami szúrja szemed, 

rózsás kötényedbe szedjed, 

virágom, virágom. 

 

Tiszta vizet áraszt a szél, 

boldog, aki falunkban él, 

virágom, virágom. 

Szilágyi Laura Menta  
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A falu lakói a faluról - Interjúsorozat 

Kálmán Nikoletta és Kun Róbert két fiatal, akik 2018 tavaszán költöztek 

Kóspallagra. Friss szemmel látják a falut, ahogyan az a kérdéseinkre kapott 

válaszokból is látható. 

Egy pár szóval mutassátok be magatokat, és hogy hogyan kerültetek 

Kóspallagra! 

Robi: Budapesten születtem és ott nőtem fel. Környezetgazdálkodási 

agrármérnök alapszakot, majd Természetvédelmi mérnök mesterszakot 

végeztem a gödöllői egyetemen. Kiskorom óta érdekel a környezet-és 

természetvédelem. Ez egyfajta szülői hozomány is. Pici korom óta elég sokat 

túráztunk, elsősorban a Budai-hegységben. Végeztem egy OKJ képzést is 

(Települési környezetvédelmi technikus). Aztán az egyetemi tanulmányaim 

alatt elmélyült az érdeklődésem, és ez megerősítette bennem, hogy ha ezt teljes 

mértékben meg akarom élni, nem csak egy városi íróasztal mögött ülve, akkor 

fontos, hogy vidékre költözzünk a párommal. Valamilyen formában egy 

fenntarthatóbbnak tekinthető életmódot célzunk meg. Mind a kettőnknek 

nagyon fontos pont volt az életében az egyetemi zöld körök (SZIE GATE Zöld 

Klub, Zöld Szakkollégium) társasága is. Niki a Zöld Klub elnöke is volt, én 

pedig az alelnöke több éven át. 

Niki: Én Kecskeméten születtem és ott is tanultam az egyetemig. 

Természetvédelmet tanultam, majd Ökológiai gazdálkodási mérnök 

mesterképzést végeztem. Az egyetemi Zöld Klub hatására kezdtem el 

érdeklődni mind a környezet- és természetvédelem iránt, mind pedig az 

önellátás, gazdálkodás iránt. Kóspallagon mindketten jártunk már korábban, 

nagyon tetszett nekünk, és tulajdonképpen Frédi hívó szava sokat számított 

abban, hogy ide jöttünk. 

Milyen tisztának látjátok a falut, illetve a környezetét és milyennek találjátok 

a hulladékos szolgáltatásokat (főleg a házatok felújítása kapcsán)? 

Robi: Én Budapesthez és Gödöllőhöz tudok viszonyítani. Falun belül elég 

tisztának gondolom, külterületen helyenként van szemét, főleg a jártabb 

útvonalak, autóutak mentén, de nem vészes mértékben. 

Niki: Az utcán néhol lehet látni szemetet eldobálva, de azt gondolom, hogy 

viszonylag jó a helyzet. Szerencsére úgy alakult a házfelújításunk, hogy sok 

extra szemetet nem termeltünk. Az elektronikai hulladékok kérdésköre még 

megoldatlan, de találtunk egy céget, akik úgy viszik el a konténeres hulladékot, 

hogy utána szelektálják is. 

Magyarországon azonban jelenleg ilyen nincs, ezek a hulladékok így 

hulladéklerakókban és -égetőkben kötnek ki. Mivel ezen anyagokat az esetek 

döntő többségében egyszer használatos termékek formájában forgalmazzák, az 

eldobó kultúra részét képezik, erősítve a lakosságban a mára berögződött 

rossz szemléletet. Kutatások ráadásul azt bizonyítják, hogy az emberek 

hajlamosabbak a bioműanyagok eldobására, azt gondolva, a természetben 

úgyis lebomlanak. A természetben viszont ugyanúgy viselkednek, és 

ugyanolyan természeti károkat okoznak, mint kőolajból készült társaik.  

Mit tehetünk? 

A bioműanyagok kifejezés sok esetben megtévesztő használata miatt 

maradjunk éberek és felelősek a szemetünkért! 

• Csökkentsük a műanyag termékek, csomagolások használatát otthon! 

Vásárláskor válasszuk a csomagolásmentes termékeket, vagy a 

visszaváltható csomagolásokat! 

• Minden műanyagszemetünket 

gyűjtsük szelektíven és tegyünk érte, 

hogy minél nagyobb arányban 

eljusson az újrafeldolgozó üzembe, 

mert ez a jelenlegi egyetlen 

fenntartható megoldás! 

• Ne égessünk műanyag hulladékot 

otthon! A felszabaduló gázok sokszor 

mérgező adalékanyagokat 

tartalmaznak! 

• Járjunk rendszeresen 

szemétszedésre, és tanítsuk a 

körülöttünk lévőket is felelős 

hulladékkezelésre! 

Szilágyi Gusztáv 



Mi a baj a bioműanyagokkal? 

A bioműanyag kifejezést többféle műanyagra is használják: 

1. bio-alapú műanyagokra, 

2. „széteső” (oxo-degradábilis) műanyagokra, 

3. biológiai lebomló műanyagokra. 

Ezekkel a baj: 

      1. A bio-alapú műanyag nem kőolajszármazékból, hanem megújuló 

anyagokból, növényi alapú biomasszából készül, így az előállítása 

kíméletesebb. Noha ezeket a termékeket is környezetbarátnak címkézik, ezek 

a műanyagok sem bomlanak le maguktól a természetben, tehát ugyanúgy 

hozzájárulnak a műanyag hulladékok felhalmozódásához. 

      2. A “széteső” műanyagok esetében a biológiai lebomlást fémsók 

hozzáadásával próbálják elérni, azonban ezek csak a termékek apró darabokká 

való szétforgácsolódását segítik elő, semmiféle bomlás nem történik, és a 

keletkező mikroműanyagok lebomlása még rengeteg időbe telik. 

      3. A biológiailag lebomló, "környezetbarát" műanyagokkal az a probléma, 

hogy a legtöbb alkalommal megtévesztő ígéretekkel reklámozzák őket. 

Ha egy adott bevásárlószatyorra rá van írva, hogy komposztálható, 

megától lebomlik, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy akkor csak úgy el 

lehet dobni. A legtöbb esetben a bioműanyagok lebomlását laboratóriumi 

körülmények között vizsgálják, amelyek nem feltétlenül azonosak a kóspallagi 

kertek és erdők természeti körülményeivel (nincsenek meg hozzá a szükséges 

környezeti feltételek, pl. a stabilan magas hőmérséklet és páratartalom). 

Ráadásul, mivel általában több idő kell aprózódásukra és lebomlásukra (akár 

több évtized), a házi komposztálókba sem kerülhetnek be, mert a kész 

komposzt lebomlatlan bioműanyag darabokkal lehet szennyezett! 

      További probléma, hogy a bioműanyag-hulladékok a többi, szelektíven 

gyűjtött műanyag hulladékkal keveredve rontják a műanyag újrafeldolgozás 

minőségét, amely többletmunkát és költséget jelent a hulladékgazdálkodók 

számára. A bioműanyagokat csak úgy lehetne kezelni, ha a szelektív begyűjtés 

után ipari komposzttelepekre szállítanák őket. 

Robi: Elsősorban a konténeres megoldást fogjuk választani. Jó volna, ha lenne 

egy méhtelep is. Nagyon jó lenne, ha a zöld hulladékoknak folyamatos lenne a 

gyűjtése, hogy valamilyen formában vissza lehessen forgatni. Meglepően sok 

helyen egyszerűen csak elégetik. 

Igen, a Nulla Hulladék Tervben is szerepel az elképzelés, hogy minden utca 

végén létrehozzunk egy komposztálót, de ez egyelőre nem valósult meg... Mit 

gondoltok, hogyan lehetne a keletkező hulladékok mennyiségét csökkenteni? 

Egyáltalán kell-e, lehet-e csökkenteni? 

Niki: Én úgy látom, hogy lehet csökkenteni. Nyilvánvalóan mindig van hova 

fejlődni, de ha van törekvés, akkor lehet is. Én abban látom a megoldást, hogy 

az emberek a saját elvárásaikat, igényeiket egy kicsit csökkentsék. A 

kertészkedés például sokat segíthet. Ha csak azt megnézzük, hogy a 

zöldségeket sokszor csak becsomagolva lehet elhozni a boltból – ha ez nem 

lenne, az is sokat számítana. Vagy ha meg is vesszük, akkor olyan 

csomagolásban, ami nem műanyag, hanem üveg, visszaválthatós, vagy papír. 

Robi: Én a tájékoztatást tartom fontosnak és abban hiszek, hogy mindenki 

elsősorban személyesen próbálja megvalósítani mindezt az életében, amit lehet 

segíteni „kedvcsináló” tájékoztatással, illetve irányadással, hogy hol tud valaki 

tovább tájékozódni. Meg kell értenünk és éreznünk is, hogy mindez miért 

fontos alapvetően a jövő nemzedékek életminőségéhez és miért része 

(minimuma) a kulturált életnek. Van például egy hölgy, Kump Edina, aki 

mindent, amit csak lehet, bevet egy kicsi városi lakásban a környezet védelme 

érdekében. Gilisztakomposztálást alkalmaz, és szinte semennyi hulladékot sem 

termel. Egy faluban, véleményem szerint, ezt még sokkal könnyebb 

megvalósítani, mint egy 50 m2-es városi lakásban. 

Eljöttetek az őszi szemétszedésre. Milyen érzés részt venni egy ilyen 

hulladékos akcióban? 

Robi: Nagyon jó. Örülök, hogy itt nem a „nagyon tudjuk, sokat beszélünk róla, 

de nem csináljuk igazából” típusú passzivitást látom, ami sok helyen jellemző. 

Jó látni, hogy vannak olyan helyek, ahol egy összetartó brigád kimegy és 

csinálja is. Ráadásul jól szervezetten, és egész sok embert össze tud 

trombitálni, hogy elérje a célját. Emellett nem is kell „megpusztulni” a 

munkától, pár óráig tart, és lehet közben beszélgetni. Pláne jó, hogy meg van 

spékelve a végén egy közösségi eseménnyel. Így ez még inkább inspiráló. 

Niki: Én már nagyon vártam, hogy az egyetem után végre ne csak üljek és 

hallgassam az újabb elméleteket, hanem a tanult dolgokat a gyakorlatban is 

csináljam, ezért a szemétszedés nagyon jó volt: jó volt a hangulat, és sok ember 



volt jelen, és ahogy hallom, nem is csak Kóspallagról. 

Mit gondoltok Kóspallag természeti környezetéről? Mennyire lakunk ép 

ökoszisztémában? Mennyire fontos ez nektek? 

Robi: Kicsit távolabbról indulva, nagyon tetszik a falu fekvése. A növényzeti 

kistájon belül érdekes határzónák mentén fekszik Kóspallag: az Észak-

Börzsöny, a Dél-Börzsöny, és a Délnyugat-Börzsöny metszéspontjánál van. A 

Dél-Börzsöny inkább a Pilis-Visegrádi flórát idéző növényzettel rendelkezik, 

a klímája is ehhez hasonló. Ennek megfelelően olyan ritkaságokkal is 

rendelkezik, amelyek inkább a Dunántúlra jellemzők. Itt jövök én is a képbe, 

mert a szakmámban elsősorban növényzettel foglalkozom. Gyepek 

ökológiájával és természetvédelmével. Ezért is tetszik ez a település: nagyon 

sok növényzeti, állattani értékkel rendelkezik. Különösen az erdői nagyon 

szépek, bár az erősen tartott vad megmutatja a hatását az erdőben, főleg az 

aljnövényzetben. Helyenként vannak „hagyásfák”, különösen kocsánytalan 

tölgyek és csertölgyek. Itt a falu határában (a Tűzoltófa mögötti részen) van 

egy fás legelőnek tekinthető élőhely, ami rendkívül szép. Egyszer volt 

szerencsém felmérni, készült egy élőhely-térkép róla. 

Nekem a személyes kedvencem a Kálvária. Annak is elsősorban a teteje. 

Körülbelül tíz védett növény található a Kálvárián és környékén, különösen a 

keresztek mögötti, körüli részen, nagyobb kiterjedésben. A szirti 

gyöngyvessző és más védett fajok jelenléte alapján arra lehet következtetni, 

hogy egy rendkívül régi (ősi) növényzetű hegycsúcsról van szó. Csodálatos. 

Onnan a kilátás is kiváló, és a keresztektől lefelé, a völgy irányában a 

lejtősztyepp, az őt övező erdősztyepp, illetve 

a tölgyes területek összesen nagyjából 8-10 

hektárosak. Ilyen nagyméretű, egybefüggő, 

kiváló vegetációjú, izgalmas és szép terület 

itt, illetve a Dél-Börzsönyben sem sok akad. 

Érdemes lenne a kiemelt védettségre is. Az 

oldalában lévő vadászles egyébként nagy 

zavarást és jelentős tájsebet képez (sok a 

gyomfaj is körülötte). A Kálvária tövében (a 

temető felől közelítve) van egy mocsaras 

terület is, ahol a védett nagy tűzlepkét és más 

fontos lepkefajokat is határoztam. 

Az interjút Dr. Ábrók Ildikó és 

Szilágyi Júlia készítette 

Bioműanyagok: megoldás a műanyag szemétre? 

Bizonyára sokan hallottak már "komposztálható", "magától lebomló", vagy 

éppen "környezetbarát" műanyag csomagolásokról, szatyrokról. Ha eddig úgy 

vélték, hogy ez egy fenntartható, felelős megoldás a hatalmas mennyiségű 

műanyag szemét felhalmozódására a természetben, egy-két részletet azért 

érdemes tudni az úgynevezett bioműanyagokról. 

Mekkora a baj? 

Elsőként azt érdemes hangsúlyozni, hogy a műanyag szemét mennyisége a 

természetben sokkal nagyobb, mint gondolnánk. Évente már többszáz millió 

tonnás nagyságrendben készülnek az új műanyag termékek, és a jelenlegi 

szemét kezelése ennek sajnos nagyon kis részét dolgozza fel (valamennyit 

újrahasznosítanak, egy másik részét ipari körülmények között elégetik, míg az 

összegyűjtött hulladék zöme lerakókba kerül, rengeteg viszont közvetlenül a 

természetbe szivárog ki). Ennek az az eredménye, hogy már több milliárd 

tonna (!) műanyag szemét szennyezi a környezetünket, és amint elkezd kisebb 

darabokra forgácsolódni, szép lassan mindenhová eljut: már az óceán 

legmélyebb pontjáról és a svájci Alpok többezer méter magasságban vett 

mintáiban is találtak mikroműanyagokat. És egy jó darabig a műanyag szemét 

velünk is marad, hisz akár 600 évig is eltarthat, míg magától lebomlik. 

Ennek egyik következménye, hogy egyes becslések szerint 2-3 évtized múlva 

tengerinkben már több lesz a műanyag hulladék, mint a hal. 

Miért is érdekeljen minket ez az egész? 

A műanyagokra, a felszínük speciális tulajdonságai miatt, rengeteg mérgező 

kémiai szennyezőanyag tapadhat, amiket aztán nagy koncentrációban juttatnak 

el bárhová, így akár az emberi szervezetbe is. Továbbá, a műanyag 

termékekhez általában egyéb adalékokat is adnak, hogy hajlékonyabbá, 

fényesebbé, színesebbé, hőállóbbá, stb. tegyék, és ezek a sok esetben kártékony 

adalékanyagok egy idő után elkezdhetnek kiszivárogni a műanyag 

termékekből. Emiatt már többfajta műanyagot betiltottak korábban, mert a 

belőlük kiszivárgott adalékanyagok bizonyítottan hormonális zavarokhoz 

vezettek, illetve rákkeltő is és mutagén hatásúak. Ezek az adalékok sokszor 

a bioműanyagokban is jelen vannak. 
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természetbe szivárog ki). Ennek az az eredménye, hogy már több milliárd 

tonna (!) műanyag szemét szennyezi a környezetünket, és amint elkezd kisebb 

darabokra forgácsolódni, szép lassan mindenhová eljut: már az óceán 

legmélyebb pontjáról és a svájci Alpok többezer méter magasságban vett 

mintáiban is találtak mikroműanyagokat. És egy jó darabig a műanyag szemét 

velünk is marad, hisz akár 600 évig is eltarthat, míg magától lebomlik. 

Ennek egyik következménye, hogy egyes becslések szerint 2-3 évtized múlva 

tengerinkben már több lesz a műanyag hulladék, mint a hal. 

Miért is érdekeljen minket ez az egész? 

A műanyagokra, a felszínük speciális tulajdonságai miatt, rengeteg mérgező 

kémiai szennyezőanyag tapadhat, amiket aztán nagy koncentrációban juttatnak 

el bárhová, így akár az emberi szervezetbe is. Továbbá, a műanyag 

termékekhez általában egyéb adalékokat is adnak, hogy hajlékonyabbá, 

fényesebbé, színesebbé, hőállóbbá, stb. tegyék, és ezek a sok esetben kártékony 

adalékanyagok egy idő után elkezdhetnek kiszivárogni a műanyag 

termékekből. Emiatt már többfajta műanyagot betiltottak korábban, mert a 

belőlük kiszivárgott adalékanyagok bizonyítottan hormonális zavarokhoz 

vezettek, illetve rákkeltő is és mutagén hatásúak. Ezek az adalékok sokszor 

a bioműanyagokban is jelen vannak. 



Mi a baj a bioműanyagokkal? 

A bioműanyag kifejezést többféle műanyagra is használják: 

1. bio-alapú műanyagokra, 

2. „széteső” (oxo-degradábilis) műanyagokra, 

3. biológiai lebomló műanyagokra. 

Ezekkel a baj: 

      1. A bio-alapú műanyag nem kőolajszármazékból, hanem megújuló 

anyagokból, növényi alapú biomasszából készül, így az előállítása 

kíméletesebb. Noha ezeket a termékeket is környezetbarátnak címkézik, ezek 

a műanyagok sem bomlanak le maguktól a természetben, tehát ugyanúgy 

hozzájárulnak a műanyag hulladékok felhalmozódásához. 

      2. A “széteső” műanyagok esetében a biológiai lebomlást fémsók 

hozzáadásával próbálják elérni, azonban ezek csak a termékek apró darabokká 

való szétforgácsolódását segítik elő, semmiféle bomlás nem történik, és a 

keletkező mikroműanyagok lebomlása még rengeteg időbe telik. 

      3. A biológiailag lebomló, "környezetbarát" műanyagokkal az a probléma, 

hogy a legtöbb alkalommal megtévesztő ígéretekkel reklámozzák őket. 

Ha egy adott bevásárlószatyorra rá van írva, hogy komposztálható, 

megától lebomlik, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy akkor csak úgy el 

lehet dobni. A legtöbb esetben a bioműanyagok lebomlását laboratóriumi 

körülmények között vizsgálják, amelyek nem feltétlenül azonosak a kóspallagi 

kertek és erdők természeti körülményeivel (nincsenek meg hozzá a szükséges 

környezeti feltételek, pl. a stabilan magas hőmérséklet és páratartalom). 

Ráadásul, mivel általában több idő kell aprózódásukra és lebomlásukra (akár 

több évtized), a házi komposztálókba sem kerülhetnek be, mert a kész 

komposzt lebomlatlan bioműanyag darabokkal lehet szennyezett! 

      További probléma, hogy a bioműanyag-hulladékok a többi, szelektíven 

gyűjtött műanyag hulladékkal keveredve rontják a műanyag újrafeldolgozás 

minőségét, amely többletmunkát és költséget jelent a hulladékgazdálkodók 

számára. A bioműanyagokat csak úgy lehetne kezelni, ha a szelektív begyűjtés 

után ipari komposzttelepekre szállítanák őket. 

Robi: Elsősorban a konténeres megoldást fogjuk választani. Jó volna, ha lenne 

egy méhtelep is. Nagyon jó lenne, ha a zöld hulladékoknak folyamatos lenne a 

gyűjtése, hogy valamilyen formában vissza lehessen forgatni. Meglepően sok 

helyen egyszerűen csak elégetik. 

Igen, a Nulla Hulladék Tervben is szerepel az elképzelés, hogy minden utca 

végén létrehozzunk egy komposztálót, de ez egyelőre nem valósult meg... Mit 

gondoltok, hogyan lehetne a keletkező hulladékok mennyiségét csökkenteni? 

Egyáltalán kell-e, lehet-e csökkenteni? 

Niki: Én úgy látom, hogy lehet csökkenteni. Nyilvánvalóan mindig van hova 

fejlődni, de ha van törekvés, akkor lehet is. Én abban látom a megoldást, hogy 

az emberek a saját elvárásaikat, igényeiket egy kicsit csökkentsék. A 

kertészkedés például sokat segíthet. Ha csak azt megnézzük, hogy a 

zöldségeket sokszor csak becsomagolva lehet elhozni a boltból – ha ez nem 

lenne, az is sokat számítana. Vagy ha meg is vesszük, akkor olyan 

csomagolásban, ami nem műanyag, hanem üveg, visszaválthatós, vagy papír. 

Robi: Én a tájékoztatást tartom fontosnak és abban hiszek, hogy mindenki 

elsősorban személyesen próbálja megvalósítani mindezt az életében, amit lehet 

segíteni „kedvcsináló” tájékoztatással, illetve irányadással, hogy hol tud valaki 

tovább tájékozódni. Meg kell értenünk és éreznünk is, hogy mindez miért 

fontos alapvetően a jövő nemzedékek életminőségéhez és miért része 

(minimuma) a kulturált életnek. Van például egy hölgy, Kump Edina, aki 

mindent, amit csak lehet, bevet egy kicsi városi lakásban a környezet védelme 

érdekében. Gilisztakomposztálást alkalmaz, és szinte semennyi hulladékot sem 

termel. Egy faluban, véleményem szerint, ezt még sokkal könnyebb 

megvalósítani, mint egy 50 m2-es városi lakásban. 

Eljöttetek az őszi szemétszedésre. Milyen érzés részt venni egy ilyen 

hulladékos akcióban? 

Robi: Nagyon jó. Örülök, hogy itt nem a „nagyon tudjuk, sokat beszélünk róla, 

de nem csináljuk igazából” típusú passzivitást látom, ami sok helyen jellemző. 

Jó látni, hogy vannak olyan helyek, ahol egy összetartó brigád kimegy és 

csinálja is. Ráadásul jól szervezetten, és egész sok embert össze tud 

trombitálni, hogy elérje a célját. Emellett nem is kell „megpusztulni” a 

munkától, pár óráig tart, és lehet közben beszélgetni. Pláne jó, hogy meg van 

spékelve a végén egy közösségi eseménnyel. Így ez még inkább inspiráló. 

Niki: Én már nagyon vártam, hogy az egyetem után végre ne csak üljek és 

hallgassam az újabb elméleteket, hanem a tanult dolgokat a gyakorlatban is 

csináljam, ezért a szemétszedés nagyon jó volt: jó volt a hangulat, és sok ember 



A falu lakói a faluról - Interjúsorozat 

Kálmán Nikoletta és Kun Róbert két fiatal, akik 2018 tavaszán költöztek 

Kóspallagra. Friss szemmel látják a falut, ahogyan az a kérdéseinkre kapott 

válaszokból is látható. 

Egy pár szóval mutassátok be magatokat, és hogy hogyan kerültetek 

Kóspallagra! 

Robi: Budapesten születtem és ott nőtem fel. Környezetgazdálkodási 

agrármérnök alapszakot, majd Természetvédelmi mérnök mesterszakot 

végeztem a gödöllői egyetemen. Kiskorom óta érdekel a környezet-és 

természetvédelem. Ez egyfajta szülői hozomány is. Pici korom óta elég sokat 

túráztunk, elsősorban a Budai-hegységben. Végeztem egy OKJ képzést is 

(Települési környezetvédelmi technikus). Aztán az egyetemi tanulmányaim 

alatt elmélyült az érdeklődésem, és ez megerősítette bennem, hogy ha ezt teljes 

mértékben meg akarom élni, nem csak egy városi íróasztal mögött ülve, akkor 

fontos, hogy vidékre költözzünk a párommal. Valamilyen formában egy 

fenntarthatóbbnak tekinthető életmódot célzunk meg. Mind a kettőnknek 

nagyon fontos pont volt az életében az egyetemi zöld körök (SZIE GATE Zöld 

Klub, Zöld Szakkollégium) társasága is. Niki a Zöld Klub elnöke is volt, én 

pedig az alelnöke több éven át. 

Niki: Én Kecskeméten születtem és ott is tanultam az egyetemig. 

Természetvédelmet tanultam, majd Ökológiai gazdálkodási mérnök 

mesterképzést végeztem. Az egyetemi Zöld Klub hatására kezdtem el 

érdeklődni mind a környezet- és természetvédelem iránt, mind pedig az 

önellátás, gazdálkodás iránt. Kóspallagon mindketten jártunk már korábban, 

nagyon tetszett nekünk, és tulajdonképpen Frédi hívó szava sokat számított 

abban, hogy ide jöttünk. 

Milyen tisztának látjátok a falut, illetve a környezetét és milyennek találjátok 

a hulladékos szolgáltatásokat (főleg a házatok felújítása kapcsán)? 

Robi: Én Budapesthez és Gödöllőhöz tudok viszonyítani. Falun belül elég 

tisztának gondolom, külterületen helyenként van szemét, főleg a jártabb 

útvonalak, autóutak mentén, de nem vészes mértékben. 

Niki: Az utcán néhol lehet látni szemetet eldobálva, de azt gondolom, hogy 

viszonylag jó a helyzet. Szerencsére úgy alakult a házfelújításunk, hogy sok 

extra szemetet nem termeltünk. Az elektronikai hulladékok kérdésköre még 

megoldatlan, de találtunk egy céget, akik úgy viszik el a konténeres hulladékot, 

hogy utána szelektálják is. 

Magyarországon azonban jelenleg ilyen nincs, ezek a hulladékok így 

hulladéklerakókban és -égetőkben kötnek ki. Mivel ezen anyagokat az esetek 

döntő többségében egyszer használatos termékek formájában forgalmazzák, az 

eldobó kultúra részét képezik, erősítve a lakosságban a mára berögződött 

rossz szemléletet. Kutatások ráadásul azt bizonyítják, hogy az emberek 

hajlamosabbak a bioműanyagok eldobására, azt gondolva, a természetben 

úgyis lebomlanak. A természetben viszont ugyanúgy viselkednek, és 

ugyanolyan természeti károkat okoznak, mint kőolajból készült társaik.  

Mit tehetünk? 

A bioműanyagok kifejezés sok esetben megtévesztő használata miatt 

maradjunk éberek és felelősek a szemetünkért! 

• Csökkentsük a műanyag termékek, csomagolások használatát otthon! 

Vásárláskor válasszuk a csomagolásmentes termékeket, vagy a 

visszaváltható csomagolásokat! 

• Minden műanyagszemetünket 

gyűjtsük szelektíven és tegyünk érte, 

hogy minél nagyobb arányban 

eljusson az újrafeldolgozó üzembe, 

mert ez a jelenlegi egyetlen 

fenntartható megoldás! 

• Ne égessünk műanyag hulladékot 

otthon! A felszabaduló gázok sokszor 

mérgező adalékanyagokat 

tartalmaznak! 

• Járjunk rendszeresen 

szemétszedésre, és tanítsuk a 

körülöttünk lévőket is felelős 

hulladékkezelésre! 

Szilágyi Gusztáv 


