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Ismeretátadás Fehérvárcsurgón
A FEHÉRVÁRCSURGÓI KÁROLYI KASTÉLY PARKJÁBAN 17. ALKALOMMAL MEGRENDEZETT EURÓPAI 
DÍSZNÖVÉNY ÉS KERTMŰVÉSZETI NAPOK A SZÍNVONALAS, GAZDAG NÖVÉNYVÁLASZTÉK MELLETT 
IZGALMAS PROGRAMOKKAL VÁRTA A LÁTOGATÓKAT. A SZAKMAI PROGRAM FŐ TÉMÁJA AZ IDÉN A 
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁS ISMERETEINEK ÁTADÁSA VOLT.

A kastélyparkban, a főépülethez közel kocsányos 
tölgyet ültettek, amellyel a közelmúltban el-

hunyt Kósa Géza dendrológusra emlékeznek. Előtte 
Károlyi György elmondta, hogy Kósa Géza sok éve 
vezetett tartalmas és népszerű botanikai sétákat az 
arborétumban, és tanácsaival segítette a park kiala-
kítását. Most is szakszerűen szerettek volna eljárni, 
ezért szakembereket kértek meg arra, hogy jelöljék 
ki a parkban azt a helyet, ahol a neves dendrológus 
kedvenc fája, a kocsányos tölgy biztosan jól érzi 
majd magát. A facsemetét az Alsótekeresi Faiskola 
ajánlotta föl. 

A legszebb standok

A 17. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok 
zárása előtt néhány órával adták át a két legszebb 
standnak járó elismerést. Károlyi György és Káro-
lyi Angelica megköszönte minden résztvevőnek, 
hogy a járvány ellenére kitartottak és eljöttek Fe-
hérvárcsurgóra, jelenlétükkel gazdagították a ren-
dezvényt: ez volt a legszívhez szólóbb a szervezők 
számára.

A közönség szinte egyöntetűen az Attila Gar-
den Rose standját találta a legszebbnek, ami nem 
is csoda, hiszen szebbnél szebb rózsákat hoztak 
Fehérvárcsurgóra. Tóth Attila Szőregen több mint 
90 rózsafajtát szaporít, főként betegségekkel és 
faggyal szemben ellenálló, új nemesítésű külön-
legességeket. A Kordes és a Tantau rózsanemesítő 
cégek licences fajtáit szaporítja, hagyományos bo-
kor és rózsafa formájában is. Kínálatát futó-, park- és 
talajtakaró rózsák teszik teljessé, mindenki megta-

lálhatja náluk, amit megálmodott. Az ültetéshez, 
gondozáshoz szaktanáccsal is szolgál feleségével, 
Tóth-Rácz Antóniával együtt. Attila a „rózsák" közé 

született Szőregen, az egész családja, édesapja, 
nagyapja, nagynénje és nagybátyjai is rózsákkal 
foglalkoztak, volt tehát kitől megtanulnia a szakmai 
ismereteket. Kilencévesen kötötte, 13-14 évesen 
már szemezte is a rózsákat, minden munkaműve-
let a kis ujjában van. A házaspár most másodszor 
vett részt a Kertművészeti Napokon, miután tavaly 
rózsafákat adományoztak a Bálint György emléké-
re épített rózsakertbe és a Károlyi-kastély parkjába 
is. Idei kiállítóhelyük pedig éppen az egyik saját 
rózsafájuk mellett volt. Főként a változatos színű 
futórózsákat keresték náluk a vásárlók, de népsze-
rűek voltak a teahibridek, a kistermetű ágyásrózsák, 
valamint az edényben nevelhető „csöppségek”. 

Emlékfát ültettek Kósa Géza tiszteletére
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Az új fajták előnye az említett ellenálló képesség 
mellett, hogy sokáig, akár két hétig is megtartják a 
virágaikat.

A szakmai díjat nemzetközi zsűri döntése alap-
ján ítélik oda, az idén Rácz István, a Nemzetközi 
Dendrológiai Alapítvány kurátora, Zsolnai Balázs 
kertészmérnök, növényorvos, Douglas Gillis kert-
tervező, Simone Belmondo, a WETRUF tudományos 
munkatársa, valamint Tomaz Hrovat, a Szlovén Er-
dészeti Szolgálat igazgatója zsűrizett. Véleményük 
szerint a legmagasabb színvonalú élőnövény-kí-
nálattal az Etnoflóra Bt. jelent meg a kiállításon, 
jövőre ingyen vehetnék részt. Zatykó Zoltán kertész-
mérnök még egyetemista korában fertőződött meg 
az illatos növények szeretetével Tömösközi Mária 
jóvoltából, aki egy borsmentahajtást adott a kezé-
be azzal, hogy gyökeret fog ereszteni. A mentából 
aztán az idők során még sok illatos levelű fűszer- és 
dísznövény lett, mindig akad valamilyen külön-
legesség a cég kínálatában. Webáruházukban je-
lenleg több mint 200 növényt lehet rendelni, de 
Fehérvárcsurgóra nagy termetű, többéves töveket 
is hoztak. Megtudhattuk, hogyan lehet törzses fát 
nevelni a bazsalikomból, melyik faj való a kertbe, 

és melyiket kell fagymentes helyen teleltetni. Ked-
venc növényeiből, a zsályákból 19 különféle faj és 
fajta található meg náluk, de vannak kakukkfüvek 

is „minden illatban”, nem is beszélve a különleges 
illatú és lombú muskátlikról. Népszerűek az erdei 
szamóca különféle változatai is. Az Etnoflóra Bt. leg-
alább tizenöt éve állandó résztvevője a Kertművé-
szeti Napoknak. 

H. Cs., S. J.

A közönségnek legjobban az Attila Garden Rose különleges, saját szaporítású rózsái tetszettek

Zatykó Zoltán egyetemista korától gyűjt és szaporít illatos 
növényeket


