Kirándulás a veresegyházi Medveotthonba
és a
vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertbe

2022. 10. 27-én

Az esztendő aktív, kis közösségünk számára még tartogatott egy kellemes
kirándulást a TERMÉSZETBE! Nagy örömmel nyugtáztuk a borongós idő ellenére,
hogy kellemes 15 fokos hőmérsékletben vehettünk részt a két helyszínes túrán.
Tizennyolc fős csapatunk nagy érdeklődéssel járta be a helyszíneket.

Kilenc órára a Gödöllői elágazástól Szadán át érkeztünk meg csodás első
helyszínünkre a sok tornyos Veresegyházra. A vasúti sínek mentén haladva jól
jelölt táblák irányítottak a meleg vizű strandot elhagyva a Medveotthonba!
Ez a 3.5 hektáros terület nagyszerű, tágas otthona a bentlakó állatoknak. A
medvemenhely 1998. november 24-én nyitotta meg kapuit, immár 24 éve!
Aki először járt közülünk itt örömmel látta nemcsak barnamedvék és farkasok
lakhelye ez a kis „rezervátum”. A belépés után kerített központi részen, ahol két
kis tó is szolgálta a medvék és madarak kényelmét legalább tizenkét medve lakik,
velük találkoztunk először. Tizenkét földdel takart „albán betonbunker” a téli
szállásuk.
2

A 23 éves spanyol cirkuszi medve biztosan nem álmodott ekkora szabadságról,
mert himbálózó hajlongás volt mozgástere rabsága idején. Most felségesen
trónolt barlangja tetején. Szóval a jegyvásárlás után medvecsemegét is
vehettünk potom hatszáz forintért, ami jó húzás volt, mert később
gyönyörködhettünk a leleményes macik almabehúzó akcióiban.
Sajnos a kerítésükhöz elég
távolról
lehetett
a
gyümölcsdarabokat
bedobni, ezért akadt, ami
a másik oldalon, a
kerítéshez közel landolt.
Három egymás felett,
sorban
kihúzott
villanypásztor
gondoskodott a medvék
távoltartásáróla
mi
biztonságunk érdekében.
De a medve nagyon eszes
jószág, nem hagyta annyiban a dolgot. Mint egy képzett jéghokis, kanalas
emeléssel kilökte veszélyes helyről az ananászt és az almadarabkát! Ami nagyon
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érdekes volt a narancs nem a
kedvenc falat, de a leve annál
inkább. A macik egy ügyes nyelvessel
kifordították
a
héjából
a
gyümölcshúst!
Nagy örömmel vettük észre mennyi
lakó is van a közelben: két ketrecben
láttunk négy egészséges megtermett
hiúzt. Szemben velük egy ormányos
medve fészkelődött házikójában a
borongós idő miatt csak az alvásra
gondolt. Csak azért vettem észre
őkelmét,
mert
vackolódása
közepette körbe-körbe forgolódott,
így csíkos farka mozgása kilátszott
házából.
Majd
a
nyuszik
következtek: 3 fiú külön és egy foltos anya négy fiával. Az aligátorteknőst sehogy
nem találtuk, de bezzeg a farkasokat! Négy ketrecben nyolcan: egyikben egy
öreg, árokásó; a másikban három izgatott, nyughatatlan fiatal; a harmadikban
két vörhenyes, farkát behúzott
példány
vesztegelt,
a
negyedikben két őszes öreg
farkas leskelődött. Ezzel nem volt
vége, mert sétánk során még 37
falkába verődött farkas együttes
inalásának látványa - egy
hatalmas területen - várt minket!
És
ekkor
következtek
az
oroszlánok! Egyik ketrecben egy
sörényes három „kopasz” nyakú
hím, a másik ketrecben hat bújósjátékos
nőstény
hazánk
legnagyobb oroszlán falkája!
Tekintélyt
parancsoló
volt
látványuk. A medvék központi
helyét megkerülve jutottunk egy
kilátóhoz, és a nyáron üzemelő
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kisvasút bejáratához. Itt folytatva utunkat jobbról újabb medvék nyújtogatták
praclijukat. Szomorúan csóváltam a fejem, mert ennek a macicsapatnak nem
jutott elemózsiámból. Ha még egyszer eljutok ide, megfogadtam, nem az első
helyen osztom szét a falatokat!
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Bal kéz felől vörösfenyő erdősávban elhelyezett állatok fogadtak elkülönítve őzek
gidástól, muflonok kilenc felnőtt és öt kezes gida. Élmény volt a kerítéshez
lopódzó legkisebb gida selymes szőrét simogatni és serkenő szarva göbét
vakargatni. Nagyon kedves volt a gyanútlan kis jószággal találkozni, amolyan
édenkerti pillanat! A patások sorát ezen az oldalon a csavart szarvú racka juhok
zárták négy fekete és két fehér, a muflonokhoz igen barátságosak voltak. A
madarak ketrecei zárták ezt az oldalt: öt daru, majd egy fiú négy lánnyal
aranyfácán, és ugyanez a felállás kék fácánokból. Sajnos nekik igen szűkös volt a
helyük. A végén a kijárathoz haladva a medvék felől a fán hollófészek felől
hallatszott káprázatos hangjuk. Búcsúzóul még lámákkal is találkozhattunk, a
négy barnás színű mellett egy hófehér, de nem albínó lámabika búcsúzott bátran
a szemünkbe nézve, kérdezve minket: Ugye visszajövünk? A medveotthon
állandó fejlesztés alatt működik sok kifutóval. állatfajjal bővül.
Nagyszerű
szereztünk
közelében,
közöttük.
mennyire
számunkra

élményt
az
állatok
ha nem is
Ráébredve,
fontosak
és a világ
sokszínűségének
megőrzése miatt is. Jó
lenne nem elvenni az
életterüket, hiszen nélkülük
mi sem élhetünk ezen a
csodálatos földgolyón!
Egy présgép segítségével
egy ötforintos érmére egy
medvét nyomtattam ki a
Medveotthon
jelképét,
zsebembe csúsztatva, ha
megtapintom,
mindig
eszembe jutnak az itt
szerzett kedves élmények.
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A fali emléklevélre ezt írtam a kijárat mellett: Kedves állatok! Csodás élmény volt,
köztetek, lenni! Hálás vagyok a gondozóknak, támogatóknak, hogy jó helyetek
van. Kívánom még sokáig így legyen!
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Elhagyva Veresegyházát, dimbes-dombos vidéken a Gödöllői dombság kies tájain
haladt kis 20 személyes buszunk És elérkeztünk fél tizenkettőre:
„Megpihen békésen a vén őr a botján,
Ahol legeltet, dús legelőjű Őrbottyán”
Már a 12 órai harangszó a Vácrátóti Botanikus Kertben ért bennünket egy
kedves, a kert nevezetességeiről alapos tájékoztatást nyújtó hölgy társaságában.
Itt található az élő növények leggazdagabb hazai gyűjteménye. A 27 hektáros
kertben közel 13 000 növényfajt, illetve - fajtát mutatnak be. A kert nagy részét
elfoglaló 3300 cserjét, fafajt valamint fajtát mutatja be a dendrológiai
gyűjtemény.

Két patak is átszeli a települést, az egyik Hartyán, melynek partján látható
Nepomuki Szent János szobra. A másik, a Sződrákosi-patak, mely átfolyik a
Botanikus kerten is. Egy kis szigetre juthatunk két kis hídján. A japán nagykövet
előző évben ittjártakor egy cseresznyefát adományozott a kertnek, a híres
szakurát, melyet a hídhoz közel ültettek el.
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A patak felduzzasztásával egy szép kis tó ad otthont a parádés szépségű vízi
liliomoknak, hatalmas levelű lótuszoknak, óriás brazil lapuknak, melyeken a
békák is megpihenhetnek. Ma mi a parti fűben az őszi sáfrány kékes-lilás
virágaiban gyönyörködhettünk. A patak mentén a nagy lehajló ágú kaukázusi
szárnyas dió nagyon melankolikus érzéseket ébresztett.
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De az igazi meglepetést a himalájai hatalmas mocsári ciprus okozta! A gyökeréről
hajtó kis manócsapat, akár a hét bányász törpe, sorjáztak a fa és a vízpart
mentén, ezek voltak a ciprus légző gyökerei!
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Igazi fa ritkaságok sora várt bennünket: páfrányfenyők és sárgába öltözött ginko
bilobák. Vízesések emelik a patak kerti haladását. A gótikus mű romok Jámbor
Vilmos alkotása (1904) és a fából készült vízi malom nagyszerű perceket okoz a
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látogatóknak. Mely híressé vált 1943-ban itt forgatott Lili bárónő című Huszka
Jenő „slágereivel” megszólaló Zenélő malom című filmmel. A két főszereplő
Szeleczky Zita és Szilassy László volt.
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A Naszály dolomit szikláiból kis alagutat építettek a romantikára vágyók számára,
mely egy másik tó partjához vezetett. Az állatok közül a madarakra hívom fel a
figyelmet: varjak, hollók és kuvik, fekete harkály, szalakóta és még a
macskabagoly is tiszteletét teszi e tájon.

13

A többiről Vácrátót honlapjáról értesülhetünk: Botanikus kert:
A nemzetközi hírű Vácrátóti botanikus kert évente mintegy százezer látogatót
fogad. Az országban itt található meg a legnagyobb növényrendszertani
gyűjtemény, amelynek területén az üvegházban és a sziklakertben látható
egzotikus növényeken kívül megcsodálhatjuk a kert kiemelkedően gazdag fa- és
cserjegyűjteményét, valamint a Biblia növényeit bemutató kert-kompozíciót is.

Gróf Vigyázó Sándor 1872ben építette meg kastélyát a
község közepén és létesített
körülötte kb. 30 hektáros
angolparkot. Az építtető fia
örökös nélkül halt meg
1928-ban és ekkor – apja
végakarata szerint – a
Magyar
Tudományos
Akadémia kapta meg a
kastélyt és a parkot. Az
Akadémia akkori szervezeti
felépítése és pénzügyi
helyzete nem tette lehetővé
a kert fenntartását, az
örökhagyó
végakarata
szerint.
Egy rövid ideig visszakerült
oldalági rokonához, aki
1936 őszén eladta a kastélyt és a parkot Debreczeni Sándor pesti ügyvédnek. A
II. világháború alatt és különösen után is sokat károsodott a kert, nem volt
gazdája. Csak a földosztást követően, 1946 májusában kapta meg az Országos
Természettudományi Múzeum, hogy botanikus kertet és növénykísérleti
állomást létesítsen. 1952. január 1-jén a Magyar Tudományos Akadémia átvette
az állomást és létrehozta az MTA Ökológiai Botanikai Kutatóintézetét. Jelenleg
folyamatosan bővülő magbank próbálja megóvni a növényfajták gazdagságát az
utókor számára, mielőtt kihalnának, például a klímaváltozás következtében.
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További információk:
https://botanikuskert.hu/
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete –
Botanikus Kert
2163 – Vácrátót
Alkotmány u. 2-4.
Veresegyháza, Marika Konyhája utunk végén fél négytől várta a gyaloglástól és a
szabadban töltött időtől elpilledt társaságot. Nagyon finom levessel, vegyes tállal
és palacsintával vártak bennünket, ami olyan ízletes volt, ha arra járnék,
betérnék egy jó ebédre hozzájuk újra!
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A továbbiakban személyes élményeim következnek: A kert bejárása valóban
hozzáértő vezetést igényel, mert a terület hatalmas, szinte elveszünk benne séta
közben!
A bibliai növények közül a ruta okozott számomra kellemes meglepetést, mert
sejtésem igazolódott, a mi általunk kedvelt spárga rokona. A hétfiúvirágú cserje,
a qizi hua, a hónap növénye, nem véletlenül, hiszen novemberben virágzik. A
vadmogyoró mellett elhaladva érkeztünk el a park legősibb részére, ahol 30
méteres megtermett fák (platán, bükk és tölgy) koszorúja fogadott Petőfi Sándor
kortársai, mert legalább 200 évesek. Már akkor itt álltak, amikor Vigyázó Sándor
megvette ezt a területet. A termetes szálkáslevelű hárs tavasszal mézes illatú
virágaival a környék összes beporzó rovarját virágaihoz csődítette, nagy élmény
volt túravezetőnk elmondása szerint!

A pálmaház igazi őserdő
érzetét keltette a hatalmas
pálmák
és
banánok
lenyűgözőek
voltak.
Láttunk sok papucs- korallflamingóvirágot,
páfrányokat
köztük
a
szarvas
páfrányt
(az
agancsáról
lehetett
felismerni).
Most a borús idő kissé
tompította színeket, de
elmondhatjuk az ötven féle
juhar, a vörös és barnasárga
ötven
színárnyalatában
pompázott, nemcsak a
fákon, hanem túránk során,
mint tarka szőnyeg lábaink
előtt is.
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Költők verseit olvashattuk a fák tövére
kihelyezett táblákon: Petőfi Sándor,
Kányádi Sándor, Fekete István,
Szentpéteri Zsuzsanna és Szabó Lőrinc
versbe foglalt gondolatatit olvashattuk.
Búcsúzóul
Szabó
Holdfogyatkozás
–című
részlet-

Lőrinc:
verséből

Nyáréji tó. Jegenyék, álmodók.
Sugársokszögön körben ráng a pók.
Öreg ezüstben öreg topolyák.
Ünnepély ma a megbűvölt világ
Szöveg: Valek Tünde
Kép: Becsei Tamásné, Ivády Kinga
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