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Tárgy: "Ültess fát a jövőnek staféta!" akció idei évi folytatása 

Tisztelt Bizottság! 

A Földanya Alapítvány által koordinált "Ültess fát a jövőnek staféta!" mozgalom részeként 
Önkormányzatunk először 2009-ben csatlakozott a Fásítási Programhoz, melynek keretében 
200 db. fa (50 db kocsányos tölgy, 50 db platán, 50 db nyír, 50 db vörös tölgy) került 
megrendelésre, majd kiosztásra a Föld Világnapján - igényeiktől függően - oktatási 
intézmények között. 

Ugyanebben az évben a Földanya Alapítvány a facsemetéken felül Szent István Emlékfáját, 
valamint egy kőkeretet adott át az Önkormányzat részére, melyek a Milleniumi emlékmű 
mögötti területen kerültek elültetésre, elhelyezésre. 

A sikerre való tekintettel tavalyi évben az Alapítvány ismét facsemeték vásárlásának 
ajánlatával kereste meg Hivatalunkat Lehetőség nyílt a fent említett 200 db. facsemetén kívül 
a "Neveljük karácsonyfát családunknak!" akció keretében 200 fenyőfából álló csomag 
megvásárlására is. A faültetési lehetőséggel ismételten megkerestük a kerületi bölcsődéket, 
óvodákat és iskolákat, akik között kiosztásra került mind a 400 db. facsemete. 

Idei évben az "Ültess fát a jövőnek staféta!" mozgalom tovább folytatódik. A Földanya 
Alapítvány Madagaszkárhoz hasonlóan tervez faültetéseket, hangsúlyozva annak fontosságát. 
A kőiszapos faültetési rendszert egy személyes találkozó alkalmával mutatják be, mely során 
az Alapítvány adja térítésmentesen az ahhoz szükséges kőiszapot. A kőiszap megtartja a 
nedvességet, így az eiültetett őshonos fák nem igényelnek utógondozást. Az Alapítvánnyal 
egyeztetetten a kőiszapos ültetési rendszert április közepén mutatnák be személyesen, mely 
során a facsemetéket is leszállítanák. 

Az idei évben rendelhető 20-40 cm magoncokból álló csomag ára mindösszesen 7600 Ft.-, 
mely az alábbi fafajokat tartalmazza: 

l 00 db platán, 
100 db nyír. 

A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskolával folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően 
lehetőség lenne arra, hogy végleges kiültetésig a magoncokat az iskola nevelje fel, és az 
Alapítvány általi bemutatónak helyszíne szintén az iskola területe lenne. 
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A Környezetvédelmi Osztály javasolja, hogy a Földanya Alapítványtól 200 db. facsemetét 
tartalmazó csomag megvásárlásra kerüljön 7600.- Ft összegben, melyek a Magyar Gyula 
Kertészeti Szakközépiskolában kerüljenek elhelyezésre. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság "Ültess fát a jövőnek staféta!" akció idei 
évi folytatása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és egyetért azzal, hogy a Földanya 
Alapítványtól 200 db. facsemetét tartalmazó csomag megvásárlásra kerüljön 7600.- Ft 
összegben a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági tartalékkeretből, melyek a 
Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskolában kerüljenek elhelyezésre. 

A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

B u d a p es t, 2011. március 21. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Melléklet: - Földanya Alapítvány megkereső levele 

~G~ 
alpolgármester 
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--- Original Message --
From: Holdarn pf Lajos 
To: kobph@kobanya.hu 
Sent: Thursday, February 24, 2011 5:53 PM 

FÖLDANYA 
ALAPÍTVÁNY 
254 3 Süttő, Rákóczi út J 07. 
holdex(iii,invitel.hu 
www. fi>ldanvaalapitvanv .com 

Tisztelt Önkormányzatok! 
Tisztelt Címzettek! 

Az Ültess fát a jövőnek staféta folytatódik! 
Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy nézzék meg az afrikai faültetési 
missziónkról készített összeállításunkat, mely megtekinthető az alábbi internetes 
oldalon: \n\w.youtube.cornlwatch?v=MMxOIRTlrTE 

Magyarországon Madagaszkárhoz hasonlóan tervezünk faültetéseket, 
hangsúlyozva annak fontosságát. A kőiszapos faültetési rendszerünket egy 
személyes találkozó alkalmával mutatjuk be. A tesztültetesre megyénként áz idén 
maximum I O település szíves jelentkezését várjuk! 
A megrendelt és előzőleg leszállított, vermelt fákat közösen. ültetjük el, melyhez 
mi adjuk térítésmentesen az ahhoz szükséges kőiszapot és biztosítjuk hozzá a 
szerszámokat is .. A kőiszap megtartja a nedvességet. Az így eiültetett őshonos fák 
nem igényelnek utógondozás!. 

Megrendelőlap letölthető: http://www.r-stage.hu/foldanya/megrendelo3.doc 

V árj uk a települések jelentkezését! 

Váljunk minden lény javára! 

Földanya Alapitvány csapata nevében: 

Süttő, 20 I I. február 2 I. 

Földanya Alapítvány 
254 3 Süttő, Rákóczi ut l 07. 
11740092-20016124 

Holdampf Lajos 
elnök 

06 301929-57-86 
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2. oldal, összesen: 3 

P.zúton jefezzüfta Pö{áanya }lfápítványnafi.. fiogy tefepüfésünftis csat{a/&Jzni /{jván a Cf"aüftetési 9Vlisszíólioz 
és egyGen megrenáefünftJOO áara6 nyúfát és 100 áara6 pfatárifát. JI Rjtszáz efaraG csemete k§ftsége mináösszesen 
postai k§Ctségge[ együtt 7600.- azaz fiétezer-íiatszáz forint. 

}l 20-40 centiméter magas Já/tat a megrenáe[ő /(§ftségére tová66ítja a Pöfáanya }l.fapítvány. 

JfoUampf Lajos 

PöUanya j/Iapítvátry e[nök§ 

30/929-51-86 


