
Deres körtefán kócos  
fészket csókol a szél,  

s lassan az őszi csillagok  
könnyeiben mosakszunk reggelente.  

A nyár lassan avarba bújik,  
utolsó lágy leheletével rozsdás  

kosztümjét fésülgeti.  
Mezítláb lépdelünk a hűvös 

mohák álmain, s egy kajla őz  
huncutkodik a csipkebokorral.  

Csend honol, levelek pirulnak szerelembe.  
Hárfáznak a fagynak, s vágyni szeretnék a kökényt. 

 
Plachi Attila 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Major Máté fotója 

  



Így vigyázz a sünre a hideg hónapokban! 

Mit érdemes tudni róla, hogyan vigyázhatunk rá, hogyan segíthetünk neki? 

 

Ki ne ismerné a hátsó kertben felbukkanó kedves vendéget, a sünt? 

Magyarországon egyetlen sünfaj őshonos: a keleti sün, amely védett. Legtöbbször éjszaka 

találkozhatunk vele dús aljnövényzetű erdőkben, a falu 

határában, a hátsó kertünkben, amikor főként földigilisztákból, 

csigákból és dögökből, gyümölcsökből álló tápláléka után kutat.  

Szeptember-október folyamán különösen sokat eszik, hogy 

felkészüljön a téli álomra. Segíthetünk neki a kertbe kihelyezett, 

számára is megfelelő étellel: tehetünk ki neki bármilyen, nem 

nyers húst, gyümölcsöt, vagy a száraz macskaeledel is megfelelő 

neki. Fontos, hogy tejjel és tejtermékkel ne etessük őket, hiszen a sünök „laktózérzékenyek”, nem 

tudják megemészteni a tejet! 

Miután felkészültek a téli időszakra, egy számukra alkalmas levélkupacot vagy komposztálót keresnek 

maguknak, így ha mi is hagyunk a kertben egy-egy halmot, könnyen lehet, hogy télre egy sün béreli ki 

magának. Ezért nagyon fontos, hogy ősszel ne égessük el a kertben felgyülemlett avart, hiszen egy vagy 

több sün is lehet alatta! Helyette inkább komposztáljuk, vagy ha mi nem szeretnénk bíbelődni vele, 

zsákokba gyűjtve minden hónap előre meghatározott szombatján rakjuk ki a ház elé, amikor a Pandal 

Egyesület tagjai összeszedik, és megfelelően elhelyezik azt! 

Ha észrevettük, hogy a levélkupac alá sün fészkelte be magát, ha módunk van, hagyjuk zavartalanul, 

vagy legalább 20-30 cm avart hagyjunk felette. 

Akár süntanyát is tehetünk a kert egy csendes, kutyától elzárt sarkába, melyre rőzserakást, vagy 

leveleket halmozzunk: 

Érdekesség, hogy télen a sün testhőmérséklete 5 C˚ 

körüli, amennyiben a külső hőmérséklet túl alacsony 

lenne, úgy beindítja saját „fűtőrendszerét”, aminek 

segítségével fenn tudja tartani ezt a testhőmérsékletet.   

Tavasszal akkor ébred fel, amikor a nappali hőmérséklet 

meghaladja a 15 C˚-ot. Ekkor már farkaséhes, tüskés bőre 

is lötyög rajta, így mihamarabb táplálékot és vizet keres 

magának. Ha tavasszal is szeretnénk megfigyelni, a 

korábban leírt táplálékokkal odacsalogathatjuk, vagy ott 

tarthatjuk őket. 

 

Kálmán Nikoletta 

mme. hu/sun_buvohelyek 

 

 



A kerti hulladék égetéséről feketén-fehéren 

„Ne most szellőztess, valaki éget!” „Szedd be e ruhákat, megint füstölnek!” – ezek a mondatok talán 

gyakran elhangoznak mostanában a kóspallagi háztartásokban. Pedig nem a ház friss levegője, vagy a 

ruhák bánják a leginkább a füstöt: az égetés káros az emberi egészségre. 

Sokan nem értik, mi az oka annak, hogy a rákos megbetegedések ennyire elszaporodtak, 

minden családban akad áldozatuk. „De hiszen egészségesen élt, egészséges környezetben!”-hallhatjuk 

ilyen esetekben. Egészséges környezet az a kis hegyi falu, ahol minden héten többen égetnek avart, 

zöld füvet (és esetleg műanyagot) a kertjükben? Nem. 

A Kiskakas egyik számában (2018/3) már részletesen írtunk az égetés káros egészségügyi 

hatásairól, most elég csak röviden összefoglalni: az égetés során felszabaduló anyagok hosszú távon 

(főleg, ha rendszeresen belélegezzük) szívinfarktust, tüdőgyulladást, rákot, impotenciát, a 

hormonrendszer károsodását okozzák. Ezek nyilvánvalóan az égető személy egészségét rongálják a 

leginkább, de a legrosszabb, hogy a füst sokszor elönti a fél falut, így aki az égetést választja, az más 

ember – leginkább a gyerekek és idősek – egészségét is veszélyezteti! 

De lássuk az érveket és az ellenérveket! 

1. Ősszel sok levél, kiszedett gaz, levágott levél összegyűlik a kertben. Mi mást lehetne velük tenni, 

mint elégetni őket? 

Először is, lehet komposztálni. A legtöbb kóspallagi kert elég nagy ahhoz, hogy egy kis komposztálót 

elhelyezzünk benne. Az odahordott kerti hulladék lebomlására aztán csak várni kell. Az elrothadt kerti 

hulladék kincs a földnek: a kertész, aki türelmetlenül elégeti a zöld hulladékot, akár ezreseket is 

égethetne… Ezenkívül, a lehullott levelek, illetve a levágott fű, ha kiterítve a napon megszárad, kiválóan 

alkalmas mulcsozásra, a növények téli takarására is. 

2. Nincs helyem a kertben komposztálónak! 

Akinek nincs helye, ideje, kedve, vagy ereje komposztálni, annak is szerencséje van, mert Kóspallagon 

már kialakult a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés (minden hónap első szombatján). Így nem kell egy 

évet várni (amíg lebomlik a kerti hulladék), elég egy hónapot. 

3. Diófáim vannak, amelyeknek a levele nem komposztálható! 

Ez egy általánosan elterjedt téveszme. Nem csak azok igazolják, hogy a diólevél komposztálható, akik 

már megpróbálták, hanem tudományos kísérletek is: a diólevélből készült komposzt ugyanis már négy 

hónap után elveszti a más növények növekedését gátló hatását, sőt a kísérletek azt bizonyítják, hogy a 

kilenc hónapig érlelt diólevél-komposzt kedvezőbben hat a beleültetett növények fejlődésére, mint a 

diólevél nélküli komposzt! 

4. Csak a beteg növényi részeket szoktam elégetni a kártevők miatt! 

Ez talán a leginkább elfogadott magyarázat az égetésre, azonban a gyakorlat megint csak azt igazolja, 

hogy a jó komposzt, ha kellő mennyiségben (néhány köbméter) áll rendelkezésre, komoly 

hőtermelésre képes, mely a legmakacsabb kártevőket is elpusztítja. 

5. Az Önkormányzat kijelölt bizonyos napokat, amikor lehet égetni. Ez azt jelenti, hogy ez 

megengedett tevékenység! 

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy 

szabályozzák az avarégetést. Amennyiben egy településen az önkormányzat nem alkot rendeletet az 

avarégetésről, alapértelmezésben a tevékenység tilos, ha pedig alkotott rendeletet, az abban 

előírtakat kell betartani. Kóspallag rendeletei között nem találtam erre vonatkozó szabályozást (a 

kérdésemre a hivataltól egyelőre nem kaptam választ), tehát elviekben a faluban nem lehet nyílt téren 

égetni. Ezt igazolja a Levegő Munkacsoport felmérése, amely felsorolja azt a 17 példaértékű magyar 

települést, ahol olyan előrehaladott a környezetvédelem, hogy ott tilos az égetés. Kóspallag ezen a 

listán rajta van! Ahelyett, hogy erre büszkén kihúznánk magunkat, a gyakorlat azt mutatja, hogy VAN 

égetés Kóspallagon, valóban az Önkormányzat honlapján megadott időpontokban. 



Míg a növényi hulladékok égetése bizonyos esetekben jogilag megengedett (bár értelmetlen), 

más hulladékok égetése (leggyakrabban műanyag, vagy a mérete miatt a kukába nem tuszkolható 

festett, vagy ragasztott bútordarabok) teljes mértékben TILOS, a törvény megszegőjére pedig akár 

100 000 Ft bírságot is kiszabhatnak. 

Összefoglalás 

A kerti hulladékok égetése egy rossz beidegződés, amellyel, úgy gondoljuk, rendbe rakjuk, tisztává 

tesszük a kertet, valójában azonban az égetés teljesen értelmetlen, feleslegesen időt vesz el (az égetés 

idejének töredéke alatt összegyűjthetjük egy helyre a kerti hulladékot), sok értékes tápanyagtól fosztja 

meg a kerteket, sőt környezetszennyező és káros az egészségre! Emellett rombolja a közösséget, az 

együttélést is: gondoljunk csak a füst miatti bosszankodásokra, veszekedésekre! 

Kérjük tehát a falu azon lakóit, akiket egyébként nagyon tisztelünk azért, amiért sok munkával 

gyönyörű kerteket hoznak létre, hogy a jövőben mindannyiunk érdekében álljanak el az égetéstől, 

és kezdjenek el komposztálni, vagy vegyék igénybe a zöldhulladék-gyűjtést! 

Források: https://www.levego.hu/egyeb/avaregetes, https://www.biokontroll.hu/komposztaljunk-

diolevelet 

 

Szilágyi Laura Menta 

  

https://www.levego.hu/egyeb/avaregetes
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Kóspallag értékei 2. 

Méregölő sisakvirág (Aconitum anthora) 

A méregölő sisakvirág hazánk ritka, szép és különleges növénye. Reliktum fajnak tekinthető, 

mert legalább az utolsó jégkorszak vége óta (több, mint 10.000 éve) 

biztosan hazánk növénytakarójának szerves része. Szereti a 

viszonylag kitettebb, sekély és köves talajú hegycsúcsokat, 

hegyoldalakat, emiatt élőhelyei kis kiterjedésűek és eléggé ritkák. 

Szárazabb erdőszegélyeken, cserjés gyepterületeken fordul elő 

elsősorban, olykor utak mellett is. Mindezek miatt hazánk 

növénytakarójának fontos, védett növényfaja.  

A méregölő sisakvirágot jelentősen veszélyezteti a Börzsönyben is 

jellemző, intenzív erdőgazdálkodás. Hazánk természetvédelme 

5.000 Ft-ban határozta meg a faj természetvédelmi értékét. Ősz 

elején igen szép, vajszínű, sisak, vagy süveg alakú virágokat hoz, 

innen kapta nevét is. Levelei tenyér alakúak és nagyon vékonyan elágazók, méregzöldek. Akár 

1 méternél is magasabbra nőhet, a növény szárához közel ülnek a levelei és virágai, emiatt 

tornyos megjelenésű. Kóspallagon a Kálvária domb tetején fordul elő. Idén, szeptember 

végén megfigyelhetők voltak szépen virágzó tövei. A Dél- és Délnyugati-Börzsönyben 

helyenként még előfordulnak szebb, számos egyedből álló állományai, viszont a Börzsöny más 

területein eléggé ritka. Rokona a némileg ismertebb, mára szintén védetté nyilvánított 

farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia), amely a méregölő sisakvirággal együtt a korábbi 

évszázadok orvosainak és méregkeverőinek volt kedvelt növénye. Ma is készítenek belőle 

gyógyszereket, viszont a sisakvirágok halálosan mérgezőek, így hatóanyagukat csak 

laboratóriumban szabad elkészíteni, otthoni felhasználásuk tilos. Akár érintésre is képes 

mérgezni, úgyhogy óvatosan kell vele bánni. A méregölő sisakvirág és élőhelyei közös 

természeti örökségünket jelentik, amelyekre folyamatosan, közösen kell vigyáznunk! 

Kun Róbert 

 


