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Mit ér neked? 
Mit ér neked a házad? 

Mit az udvarod? 
Mi neked a kerted? 

Ólad, vagy otthonod? 

Mit ér neked a falu? 
Mit ér a főutca? 

Mi neked az erdő? 
Otthon, vagy kutrica? 

Mit ér neked a haza? 
Mit a temető? 

Mi neked a határ? 
Otthon, vagy szemétégető? 

Mit ér neked az út? 
Mit az, hogy erre jársz? 

Mi neked a jog, 
mi rombolni felruház? 

Mit ér neked a Börzsöny? 
Mit az útnak martja? 

Mi neked a domboldal? 
Otthon, vagy hátsód partja? 

Mit ér neked bármi... 
Csak tudd, hogy a sertés 

sem székel maga alá. 
Ne legyen sértés, 

de te se dobd szemeted  
szép kis falunk alá! 

Major Máté 

Mi fán terem az erdei gomba? 

A gombákat az ember számos módon hasznosítja. Belőlük nyerjük a penicillint, az 

élesztőt kenyérsütéshez, vagy például az erdőben gyűjtött gombákat elfogyasztjuk. 

De mi is tulajdonképpen a gomba? Növény vagy állat?  

 

Igazából egyik sem, és egy kicsit mégis mind a kettő. Közös tulajdonságuk az 

állatokkal, hogy szerves anyagot bontanak, és kitint tartalmaznak, mint például a 

rovarok. A növényekkel is van közös ismérvük, mégpedig, hogy van sejtfaluk, és 

spórákkal szaporodnak, mint például a páfrányok vagy a mohák. 

De a gombák nem csak az embereknek hasznosak, fontos szerepük van a különböző 

erdei életközösségekben, így most az erdőben megtalálható nagygombákról 

szeretnék pár gondolatot írni.  

Életmódjuk alapján megkülönböztetünk korhadékbontó, gyökérkapcsolt, és 

élősködő erdei gombákat. A korhadékbontó (szaprofita) gombák kulcsszerepet 

játszanak a szerves anyagok (pl. a levél, faágak, stb.) lebontásában, míg a 

gyökérkapcsolt (mikorrhizás) gombák a fákkal való együttélésük során segítenek 

nekik a különböző tápanyagok felvételében, cserébe viszont a fa juttat számukra 

olyan anyagokat, amiket a gomba nem volna képes felvenni a környezetéből. Ez egy 

rendkívül fontos kapcsolat, hiszen legtöbb esetben sem a fafaj, sem pedig a gomba 

nem lenne életképes egyedül. Érdekesség, hogy a sok gombafaj kifejezetten csak 

egy fafajjal szeret ilyen hasznos kapcsolatban élni, ilyen gombafaj a tölgyfa 

érdestinóru, mely (a nevéből is sejthetően) a tölgyekkel él mikorrhizás 

kapcsolatban. Élősködő gombákkal is gyakran találkozhatunk, ők a már legyengült 

fát gyengítik még tovább, meggyorsítva a pusztulásukat. Belőlük is van sok 

úgynevezett specialista gombafaj, ami csak egy növényfajhoz kötődik, ilyen faj 

például a bükkfatapló. 

Láthatjuk, hogy az erdőben nagyon sokféle gombafaj nő, melyek között sok, az 

ember számára „hasznos” fajt találunk, azonban még ha egy fajt nem is titulálunk 

hasznosnak, akkor is érdemes csodálkozással fordulnunk feléjük, hiszen mindnek 

megvan a maga szerepe az erdei életközösségekben. 

Kálmán Nikoletta 
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Kóspallag értékei 3. 

A kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) Kóspallagon 

A hóvirág a tél lezárulásának 

növénye és kertjeink egyik első, 

korai ékessége. A „tavasz 

hírnökének” is nevezik. Virága 6 

lepellevélből áll, melyek közül a 3 

db, külső és nagy (2-3 cm) lepellevél 

tisztán hófehér, a belső lepellevelek 

viszonyt jóval kisebbek, forrtak és 

fehérek, enyhén zöld árnyalattal és 

rajzolatokkal. Levelei halványzöldek 

és csónak alakúak. Jellemzően 

középhegységeink gyertyános-

tölgyeseinek és bükkös erdeinek virága, így Kóspallag üdébb völgyeinek klímája is 

megfelelő számára.  

Sokan láthattuk már az utcán, vagy piacok környékén, esetleg aluljárókon áthaladva, 

amint kis kötegekben, csokrocskákban árulják. Gyönyörű növényről lévén szó, ez 

érthető is, viszont ezzel együtt az is tapasztalható, hogy a hóvirág állományai 

hazánkban erőteljesen megritkultak. 

A virágok gyűjtésének hatására a hóvirág nem tud magokat érlelni, így szaporodása 

erősen bekorlátozódik. A nagymértékű gyűjtés miatt állományai folyamatosan 

csökkenhetnek és a kiritkulást követően teljesen visszaszorulhatnak, kipusztulhatnak. 

Sajnos néhány növényfaj az aktív gyűjtések miatt ritkult meg erőteljesen, vagy halt ki 

hazánkból. 

Kóspallagon jobb állapotú, völgyben elhelyezkedő, üde erdőben is büszkélkedhetünk 

előfordulásával. Eddigi tapasztalataink alapján azonban a faj kifejezetten ritkának 

mondható. 

 A felelős, az erdő aljnövényzetére is kellő figyelmet fordító erdőgazdálkodásnak, 

valamint vadgazdálkodásnak is jelentős figyelemmel kellene lennie erre a fajra a 

virágzáskor, és azon kívül is. A természet szempontjából erősen túltartott vadállomány 

- különösen a vaddisznó - a hosszú távú terepi megfigyeléseink alapján 

táplálékkeresése közben rendkívüli erővel ritkítja és pusztítja ki a gumós növényeket, 

melyek közé a hóvirág is tartozik. Így ez a faj is (sok más, értékes és védett növényfajjal 

együtt) folyamatosan veszélyeztetett. 

 

 

Különösen fontos lenne a hóvirág élőhelyein és annak környezetében a kevésbé 

intenzív, a hóvirág (valamint más növény- és állatfajok) életmenetét figyelembe vevő 

erdő- és vadgazdálkodás széles körű megvalósítása. A vadak és az erdőben dolgozók 

tiprása a virágzáson kívül is elkerülendő.  Mindezen szempontok pontos betartása a 

felelős, természetet szerető és azt ténylegesen tisztelve használni akaró ember 

legalapvetőbb kötelességei közé tartozik. Enélkül sem felelős erdőgazdálkodásról, sem 

felelős vadgazdálkodásról, de felelős túrázásról sem beszélhetünk.  

 Kun Róbert 

Kóspallagi legszebb konyhakertek verseny 2019. 

„Sok van mi csodálatos, de a kóspallagi kerteknél nincs szebb”- írná Szophoklész, 

görög költő, ha Kóspallagon élt volna 2019-ben. 

2019-ben 4. alkalommal neveztünk a „Legszebb konyhakertek” Magyarország 

országos versenyen, melynek helyi fordulóját a Pandal Egyesület szervezi, 

bonyolítja nagy lelkesedéssel. A versenybe bárki nevezhet, aki legalább 3 féle 

zöldséget vagy gyümölcsöt ültet más növények mellett és azokat gondozza 

legalább egy évig. 

2019-ben 3 hölgy, Plachi Evelin, Lengyel Tünde és jómagam vállalkoztunk a 

verseny koordinálására. Mindhármunknak van kertészeti tapasztalata, és nem 

előszőr vállalkoztunk erre a feladatra. Ennek az évnek a kiemelt témája a helyi 

fajta, tájfajta, régi fajta növények összegyűjtése és leírása, megőrzése volt. 

Legelőször is összegyűjtöttük a jelentkezőket, regisztráltuk őket, majd elkezdődött 

a munka. Szerencsére elég sokan jelentkeztek: 17-en, így elkezdtük a kerteket 

végigjárni, fotózni és az értékelő lapokat kitölteni. Végül négy kertet is neveztünk 

az országos versenyre: Schottner Jánosnét, Karácsony Istvánnét, Zalka Gábort és 

Major Mátét.  

 

 

 



Az idei végeredmény a következő lett: 

Országos díj: Major Máté 

Helyi győztesek:  

• Nyugdíjasok 

o  Zöldséges kert kategória: 

                                                      1. Schottner Jánosné 

                                                      2. Drexler Lajosné és Bagyinszki András 

                                                      3. Nagy László és neje 

o Díszkert kategória: 

                                                      1. Karácsony Istvánné és Schmidt Miklós 

                                                      2. Molnár Mária Magdolna 

                                                      3. Klein Lajosné és Stedra Istvánné 

• Aktív dolgozók kategóriája:  

1. Szatmári Márta és Major Máté 

                                           2. Zalka Gábor és Gabriella 

                                           3. Lelkesné Gábor Aranka és Lelkes Zoltán 

• Különdíjat kaptak:  Drexler Lajos és Lajosné, mivel a nagyon idős 

Nyakas körte és Jonatán almafájukat példásan ápolják. 

A verseny eredményének a kihirdetése a Pandal napon történt 2019. október 19-

én, ahol a versenyzőket finom szendvicsekkel, üdítővel és borral vendégeltük 

meg, továbbá az egész évi szép munka gyümölcsét egyesületünk  egy-egy 

növénnyel jutalmazta meg.  

A kertészkedés, egészséges mozgás és a finom, friss zöldségek, gyümölcsök az 

egész család számára jó ízeket, tápláló ételeket, sok vitamint jelentenek.   

                                                                                       Ábrók Ildikó 

Összefoglaló a Pandal Egyesület tavalyi 

tevékenységéről 

Egyesületünk ismét egy tartalmas, tevékeny évet tudhat maga mögött, erről szeretnék 

néhány gondolat erejéig beszámolni a lakosságnak. 

Az év első felében havi rendszerességgel tartottuk a több éve tartó ökofilmklubunkat, 

amelyet tavaly H. Szilágyi István (Kopi) szervezett.  

Ebben a hónapban meghirdettük a szintén hagyománnyá vált Legszebb Konyhakertek- 

Magyarország program helyi vetélkedőjét. Február 23-án tartottuk az immár 

hagyománnyá vált Farsangi Bálunkat a Művelődési Házban, sok szuper jelmez volt és 

egy jó buli.  

Március fontos történések ideje volt, hiszen a mintegy féléves civil egyeztetés, és 

tervezés után az Összefogás Közösségünkért Egyesület vezetésével megvalósítottuk a 

focipálya környéki fásítást, 15-én és 16-án, két nap alatt mintegy 45 fa telepítését 

végeztük el. De más miatt is sűrű volt ez a hónap, hiszen a Környezeti Nevelés (KöNe) 

munkacsoport Vácon, az  I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskoláben tartott 

előadásokat a középiskolásoknak. Ezenfelül részt vettünk a Biber Egyesület 

szervezésében megvalósuló Egészségnapon, és a Kóspallagi Iskolában a 

Fenntarthatósági témahét keretében is tartottunk foglalkozást a gyerekeknek. És itt 

még mindig nincs vége, hiszen márciusban kijött a Kiskakas kiadványunk első száma, 

majd március 30-án tartottuk a szokásos tavaszi szemétszedésünket, amely megint 

nagyon sikeres volt: megtisztítottuk a Hanta-patak egy szakaszát és a Mocsár egy jó 

részét. Sikerült a szemetet külön gyűjteni, a fémet, az üveget és a veszélyes hulladékot 

(akkumulátorok és gumik) külön raktuk, a többi szemetet pedig szétraktuk a lakossági 

kukákba. Ezúton is köszönjük mindenkinek a közreműködését, és kérünk mindenkit, 

hogy a későbbiekben is jöjjenek el a szemétszedéseinkre, ha pedig eljönni nem tudnak, 

akkor a kukák kihelyezésével támogassák a közös ügyet. 

Közben tavasszal részt 

vettünk egy civil 

egyeztetésen a Kornis 

Gyula terv kapcsán, amely 

végül nem valósult meg. 

Ezen az egyeztetésen 

felmerült egy kilátó 

építésének a gondolata a 

Kálvária dombon, amelyet 

az egyesületünk nem 

támogat természetvédelmi 

okok miatt, ennek okát egy 

szakvéleményben fejtette ki Kun Róbert okleveles természetvédelmi mérnök tagunk 

(most már alelnökünk). Áprilisban a Kiskakas második számát is kihoztuk, és egyesületi 

túrát is szerveztünk a Homlok forráshoz. A május ismét sűrű hónap volt, elindult a 

zöldhulladék gyűjtési akciónk, amelyet május elejétől egészen novemberig havi 

Az Egyesület áprilisi túrája 



rendszerességgel valósítottunk meg. Többen részt vettünk május 11-én a Tájházi 

Napon is. 

Június eleje a Kóspallag Kapuja erdei pihenőhely és forrásé volt, 8-án, szombaton 

Sztruhárné Grédely Irénke szervezésében egy egynapos hórukk keretében 

megtisztítottuk a pihenőhelyet, lekentük a padokat, és még a forrást is megtisztítottuk. 

Az év további részében tagjaink önkéntes munkában tartottak rendet a pihenőhelyen, 

összegyűjtötték a szemetet és levágták a füvet.  

A nyár további részében zajlott a kertverseny szervezése, lebonyolítása, a zöld hulladék 

gyűjtése, a fatelepítés gondozása, öntözése, amelyet négy alkalommal tettünk meg. A 

nyár nagy eseménye volt még a gyerektáborunk, amelyet augusztus 12. és 14. között 

tartottunk a Szénpataki turistaháznál tíz gyerek részvételével, családias hangulatban, 

jól telt ez a három nap, a gyerekek és a felnőttek egyaránt élvezték az erdei tábort. 

Nyár végével lezárult a kertverseny is, az országos díjra jelöltek dokumentációját is 

leadtuk, várhattuk az eredményeket és a helyi zsűri is összeült, hogy a végeredményt a 

Pandal Nap keretében kihirdethessük. Erre október 26-án került sor a Művelődési Ház 

nagytermében, ahol először az országos díjra jelölt kertek bemutatkoztak, majd egy kis 

szakmai beszélgetés következett “Erdőkertek Kóspallagon” címmel , ezt követően 

pedik kihirdettük az eredményeket. A napot a Mindig Más zenekar koncertje koronázta 

meg.  

Októberben kihoztuk a Kiskakas harmadik számát is. Október 12-én tartottuk a 

szokásos őszi szemétszedésünket, zöld hulladék gyűjtéssel egybekötve. Ez alkalommal 

a Deszkametsző-völgyben tisztítottuk meg az út menti szakaszokat.  

Az év során csatlakoztak hozzánk középiskolások is, akik a KÖSZI program keretében 

önkéntes óráikat töltötték nálunk, név szerint Longável Bence, Schottner Csenge, 

Faragó Cintia és Drobinoha Kinga.  

Az év maradék részében már belső programjaink voltak, készültünk a téli álomra, 

ilyenkorra már kifáradunk eléggé az éves munkától és gyűjteni szoktuk a következő 

évre az energiát.  

Az idei évet pedig már elindítottuk, február 9-én megtartottuk tisztújító közgyűlésünket 

és a téltől is elbúcsuztunk február 21-én, a Farsangon, amelyen Danny Rockabilly 

zenélt. 

Szilágyi Alfréd, a Pandal Egyesület elnöke 

Az Echinacea és más gyógynövények a tavaszi 

vírusellenes „hadjáratban” 

A vírusok, idegen mikroszkopikus részecskeként behatolnak az élő sejtekbe és ott a 

sejt haláláig szaporodnak, amikor is kiszabadulva a 

gazdasejtből más szomszédos sejteket támadnak meg.  
Az élő szervezetek- tehát a növények és állatok is- jól 

működő, több százezer éve kialakult immunrendszerrel 

tudnak védekezni a méregként ható vírusokkal szemben. 

Hogyan erősíthetjük az immunrendszerünket mi emberek 

így tavasz táján az influenza és más komolyabb vírusok és 

baktériumok ellen természetes módon? 

A legfantasztikusabb gyógynövény a bíbor kasvirág, az 

Echinacea purpurea, amely alapos vizsgálatok alapján 

bizonyítottan vírusellenes gyógynövény. A gyökér 

kivonata tartalmaz 3 olyan összetevőt, a kávésavat, a 

cikóriasavat és az echinacint, amelyek együttműködése 

révén az Echinacea szervezetünk immunrendszerét erősíti a kórokozók 

elpusztításában. Megelőzésként és már a tünetek jelentkezésekor is használható, por, 

kapszula és tinktúra formájában. Magunk is elkészíthetjük a kertünkben nővő bíbor 

kasvirág gyökeréből és valamilyen alkohol /min. 50 %-os/ elegyítéséből 1:5 arányban.  

További immunerősítő gyógynövények: a bodza, hársfa, kamilla, citromfű, gyömbér, 

fokhagyma, erős paprika, chili, homoktövis, csipkebogyó, kakukkfű, réti legyezőfű, 

édesgyökér, tárnics (Magyarországon védett növény). 

Ajánlható továbbá a tavaszi vértisztító, méregtelenítő kúra, amit többféleképpen is 

folytathatunk. A legrégibb módszer a tavaszi böjt. Ezen kívül vagy ezzel párhuzamosan 

fontos a sok mozgás, a séta, kertészkedés, sport, a napfürdő, izzasztókúrák, illóolajos 

fürdők, a természet szépségeinek megfigyelése. 

Tavaszi tisztító kúrához kiválóan alkalmas a csalán, a pitypang, a málnalevél, 

bodzavirág, a galagonyalevél és virág, a zsurló, a kökényvirág, a csipkebogyó. 

Nagyon fontos továbbá lelki immunitásunk védelme, a negatív gondolatokat lehetőleg 

tudatosan kerüljük, erre több módszer is rendelkezésünkre áll.  

A kertészkedés is nagyon jó ilyenkor, mert szerencsére Kóspallagon majdnem 

mindenkinek van kertje. A metszés, ültetés vagy komposzt készítése ilyenkor tavasszal 

a jó levegőn végzett munka, izzasztókúra és hasznos elfoglaltság!   

Ábrók Ildikó, gyógyfüves terapeuta 

 
A Kóspallagi Kiskakas megjelenését a NEA támogatja. 


