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1400 õshonos facsemetét ültettek el
tavaly óta 6 megye 45 településén a
Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt.
mozgalmának keretében. Ma Szõd-
ligeten, egy játszótér mellett 34 cse-
metét telepítettek, ezzel folytatódik
2010 tavaszán is a „Minden szüle-
tendõ gyermeknek ültessünk egy
fát!” mozgalom. 

A Gemenc Zrt. 2009. október 14-én
indította el mozgalmát Pörbölyön, az
Ökoturisztikai Központban, ahol a kap-
csolódó települések képviselõi ünne-
pélyesen aláírták a csatlakozási megál-
lapodást – emlékeztetett Bodor László,
a Gemenc Zrt. erdõgazdálkodási osz-
tályvezetõje. Kiemelte, hogy azóta már
összesen 6 megye 45 települése kap-
csolódott a kezdeményezéshez, köztük
például Szõdliget, mely nem tartozik a
Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt.
mûködési területéhez, mégis az erdõ-
gazdaság örömmel vette jelentkezésü-
ket. Emellett elõrehaladott tárgyaláso-
kat folytatnak például többek között
Makó Város Önkormányzatával is.

Most a 2009. január 1-je után szüle-
tett gyermekek fáinak elültetésével
folytatódik a mozgalom tevékenysége.
Így tavaly õsz óta összesen közel 1400
facsemetét ültettek a 45 településen.  Az
erdõgazdaság minden esetben a telepü-
lések tájegységének megfelelõ õshonos
csemetéket adományoz, melyek a helyi
talajviszonyoknak is megfelelnek. Fõ-
leg magyar kõris-, virágos kõris-, korai
juhar-, madárberkenye- és közönséges
nyír-példányok jelzik majd a megszüle-
tendõ gyermekek számát. Szõdligeten
fõleg magyar kõris-, madárberkenye- és
kocsányos tölgy-fajtákat ültetnek el.

A települési önkormányzatokkal kö-
tött együttmûködési szerzõdés kereté-
ben a Gemenc Zrt. vállalta, hogy éven-
te, a született gyermekek számának
megfelelõen, a szükséges facsemetéket
térítésmentesen biztosítja, valamint a ta-
vaszi, illetve az õszi ültetés során szak-
mai iránymutatást és felügyeletet nyújt
az önkormányzatoknak.

A települési önkormányzatok az
együttmûködés keretében azt vállalták,
hogy az éves tavaszi és õszi faültetési
napot megszervezik, az ültetéshez a
szerszámokat és a faültetõ személyzetet
biztosítják (az erdõgazdaság javaslata
szerint a facsemetét a szülõk ültessék

el), valamint az elültetett fákat ellátják
névazonosítóval, illetve az akció indu-
lásától folyamatosan gondoskodnak az
„ÉN FÁM” kataszter megnyitásáról és
vezetésérõl. Az önkormányzatok azt is
vállalták, hogy az ültetéshez a település
parkjaiban, terein, utcáin területet biz-
tosítanak és az elültetett fák ápolását,
gondozását megszervezik.

Bodor László, a Gemenc Zrt. erdõ-
gazdálkodási osztályvezetõje az esemé-
nyen hangsúlyozta, hogy a mozgalom
célja összetett. A Gemenc Zrt. szeretné,
ha a tavaly útjára indított faültetési ak-

ció elérné, hogy a felnövendõ nemze-
dék érzelmileg is jobban kötõdjön a fá-
hoz, erdõhöz, ezáltal természeti kör-
nyezetünk védelméhez. Fontos célként
jelenik meg az is, hogy a gyermekek
nemzettudata, lokálpatriotizmusuk,
szülõhelyük megbecsülése, szeretete
erõsödjön. Az akció egyben elõsegíti,
hogy bõvüljön a települések természe-
tes környezetének védelmére irányuló
tevékenység is.

A Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság
Zrt. mozgalmával a kedvezõtlen klíma-
változás hatásának mérséklésére hívja
fel a figyelmet.
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A mozgalomhoz eddig csatlakozott
települések:

Alsónána, Alsónyék, Bábolna, Baja,
Báta, Bátaapáti, Bátaszék, Bátmonostor,
Bogyiszló, Bõ, Cikó, Csátalja, Csávoly,
Dávod, Decs, Dunaszekcsõ, Duna-
szentbenedek, Dusnok, Érsekcsanád,
Érsekhalma, Fajsz, Géderlak, Grábóc,
Hajós, Homorúd, Kakasd, Kölked, Mo-
hács, Mórágy, Mõcsény, Õcsény, Pat-
varc, Pázmánd, Perkáta, Pörböly, Rém,
Sükösd, Szálka, Szekszárd, Szeremle,
Szõdliget, Tolna, Vaskút, Vereb, Zirc. 

A Gemenc Zrt. országos mozgalma
1400 facsemete a gyermekekért és a klímaváltozás ellen

Érdekességek a természetben
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