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A Gondviselés úgy hozta, hogy már
az elõzõ beszélgetéskor is közel ke-
rültünk az 1848-49-es események-
hez, hiszen a Tápió vidékén jár-
tunk. Most az egykori dicsõséges
hadi sikerek  kezdetére is emlékez-
tet Pákozd-Sukoró tájéka, amelyrõl
Nagy Sándorral, a VADEX Rt. Szé-
kesfehérvári Erdészete
kerületvezetõ erdészével beszél-
tünk.

– Szevasz! Mindenek elõtt hadd
kérdezzem, hogy  a helyi kultusz mi-
képpen gondoskodik a megemlékezés-
rõl?

– A Jellasics bán vezette császári
csapatokat 1848. szeptember 29-én
Pákozd térségében verte vissza Per-
czel Mór serege. Erre az áldozatos
honvédõ sikerre emlékeztet az obe-
liszk, amelyet évente márciusban is és
a csata  évfordulóján is emlékezõk ez-
rei keresnek fel, és koszorúzással tisz-
telegnek.

– Milyen jellegû a kerületed, amely-
ben  a nevezetes emlékhely is található?

– A Sukorói kerület hat község:
Sukoró, Pákozd, Velence, Nadap,
Pázmánd és Gárdony területét érinti. Az
1967-es komplex erdõtelepítési prog-
ram a Velencei-tó környéke és víz-
gyûjtõjének fásítását irányozta elõ.
Több, mint ezer hektár erdõ telepítése
történt meg, amelyet gyerekfejjel még
én is segítettem. Most abban a kivételes
helyzetben vagyok, hogy ezek az erdõk
részei a kerületemnek.

– Tehát viszonylag fiatal ültetvény-
jellegû erdõket kezelsz.

– Igen, a korosztályra a 25 és 35 év
közötti a jellemzõ. A nagyrészt kopá-
rokra, sziklás, köves és földes váztalaj-
ra, illetve a tó mellett – néha szikese-
désre is hajló – szoloncsákos és
szolonyeces talajokra telepített erdõk
négyötöde gazdaságtalan. Elsõdlegesen
víz- és talajvédelmi, de közjóléti funkci-
ót is betöltõ erdõkrõl van szó, hiszen a
Velencei-tó kedvelt kiránduló- és
pihenõhely is. A kerület része még né-
hány, tsz-tõl átvett idõs akácos is.

– A kellõen sikeres telepítési célkitû-
zést és az esztétikai elvárást melyik fa-
fajok alkalmazásával sikerült szink-
ronba hozni?

– A sekély váztalajokon fõfafajok a
feketefenyõ, erdeifenyõ, virágos kõris,

cser, molyhos tölgy, mezei szil, mezei
juhar, mindenütt gazdag cserjeszinttel.
A vízfolyásoknál hazai és nemes nyárak,
fehérfûz, amerikai kõris és ezüstfa.

– Ezek szerint leginkább
nevelõvágások, ápolások a feladataid.

– Jut azért egyéb is. Jelenleg 1200 m3

nemesnyár-véghasználat és a felújítás
elõkészítése is  folyik, miközben két he-
lyen tisztítást, másutt törzskiválasztó
gyérítést végzünk. Tavaszi feladat lesz
még az õsszel tarolt akácos felújítása,
részben sarjaztatással, kisebb részben
mesterségesen.

– A Velencei-tó és környéke idegen-
forgalma számottevõ. Hogyan segíti
programok szervezését az erdészet, a
kerületed?

– A kerület szívében látogatható a kö-
zel százhektáros Pákozd-Sukorói Arbo-
rétum,  a szárazságtûrõ ritkaságok gyûj-
teménye, április elejétõl október végéig.
Nagyon közel áll a szívemhez, hiszen ki-
alakításában kezdettõl részt vettem. Az
arborétumban Tájmúzeum ismerteti a
hegység kialakulását, növény- és állatvi-
lágát, 19 szelvény pedig a környék tala-
jait. 1300 m hosszú tanösvény 9 állomá-
sa hívja fel a figyelmet az erdõ „mûködé-
sére”, az erdõgazdálkodás módjaira, az
erdészek munkájára. A belsõ kis tónál
sportolási lehetõséget, a kisebbeknek
„kaland-játszótéri” kikapcsolódást kíná-
lunk. Évente 20-24 ezer látogatót foga-

dunk, tavasszal és õsszel iskolások és
óvodások tömege kirándul ide. Tanítá-
si idõben a VADEX Rt. itteni erdei isko-
lájába rendszeresen jönnek székesfe-
hérvári tanulók.

– Az igazán változatos fogadó-
készség, azt hiszem, egyfajta új szem-
léletet, szolgálati szintet kíván.

– A szezonban igen nagy nyomás
nehezedik a kollégáimra is, hiszen az
idelátogatókat maximálisan ki kell
szolgálnunk, a természet és a beren-
dezés „rendjével”. Állandó készenlét,
rugalmasság, ha kell, improvizálás ve-
zetnek ahhoz, hogy a vendégek jó ér-
zéssel távozzanak és jöjjenek újra. A
munkánknak, tágabban: a szakmánk-
nak, azt hiszem, ezen az úton haladva
lehet több elismerést kivívnia.

– Az eddigi szakmai és a családi
életedrõl mondj néhány szót!

– Sopronban kaptam képesítést
1977-ben. Egy évig a volt Mezõföldi
ÁEVG Soponyai Erdészeténél beosz-

tott erdészként (segéd-üzemág) dolgoz-
tam. Innen a Fásító- és Parképítõ Erdé-
szethez kerültem, vállalkozásban kivite-
lezett fásításokban (pl. M-7, Velencei-
tópart, Ford-, Philips-üzemek stb.) tet-
tem szert igen sok új, hasznos ismeretre,
idõs kollégáktól is. A parkmunkák min-
dig új kihívást jelentettek és folytonos
önképzést is igényeltek Az
erdõtelepítés, kopárfásítás és a felújítás
gyakorlati fogásait is megtanultam, és
most nagy hasznát veszem. 1990-tõl a
Székesfehérvári Erdészetnél vagyok
kerületvezetõ erdész.

– Családos vagy?
– Nõs vagyok, 12 éves kisfiúnk általá-

nos iskolás. A földrajz, a történelem iránt
érdeklõdik jobban, hogy követ-e a pá-
lyán, az még rejtély. A nejem szezonban
az arborétumban dolgozik, segít az aktu-
ális teendõkben. Sukorón lakunk.
Szabadidõm viszonylag kevés van, vagy
keveset hagyok. Bár mostanság kissé
többet kirándulunk együtt, ezen kívül ,
ha lehet, olvasok. Kedvelem a vadásza-
tot is, ezen belül beérem a kevéssel.

– Egyesületi tag vagy?
– Igen, az Erdei iskola Szakosztály-

nak is. A szakosztályi és más rendezvé-
nyeken az idõm szabta lehetõség sze-
rint részt veszek.

– Köszönöm a beszélgetést, sikeres
szezont kívánok! 

Apatóczky István

Nagy Sándor „birodalma”
Telefon-interjú a sukorói kerület vezetõjével
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