Tájfajta gyümölcsfák telepítése Tata és környékén
A Vértes-Gerecse Közösség „Tájfajta gyümölcsfák telepítése Tata és környékén” elnevezéssel programot
indított a MOL Alapítvány/a MOL Helyi Érték Program támogatásával.
Megkerestük a tatai járáshoz tartozó településeket, melyek közül Baj, Kocs, Neszmély és Vértestolna település
önkormányzatai jelentkezett a programba.
Következő lépésként összeállítottunk településenként egy-egy kérdőívet, melyben megkérdeztük a helyi
lakosokat, hogy:
Régen milyen gyümölcsfák jellemezték a települést?
Milyen gyümölcsfákat kellene közösségi felhasználás céljából telepíteni?
Milyen helyszínt javasol a gyümölcsfáknak, hova kerüljenek?
Mire kellene felhasználni a gyümölcsöt?
Milyen rendezvényhez kapcsolódhatna a gyümölcsök feldolgozás, vagy éppen a szüret?
Van olyan gyerekkori emléke, mely kifejezetten a gyümölcshöz, annak feldolgozásához kötődik?
A kérdőívek eredményeit eljuttattuk az önkormányzatokhoz, majd megtörtént a gyümölcsfák beszerzése.
Vértestolna 25 db diófát (Milotai, Alsószentiváni) kért a pályázat keretében. A telepítésben önkéntesek
segédkeztek. A településen nagy hagyománya van a diónak, régen az egész főutcán mindkét oldalon, minden ház
előtt diófák voltak ültetve. Egységes volt az utcakép, nyáron árnyékos járdák jellemezték. Egy dal is íródott erről
anno. A Petőfi Sándor utca mindig is fasorral volt beültetve, melyet szélessége lehetővé is tett. Az
önkormányzat éppen ezért ide telepítette a 25 db diófát. Szeretnék a közétkeztetésben felhasználni, illetve a
diószürethez közösségi eseményt is kapcsolni.
A programban részt vevő többi településen az alábbiak szerint történtek a telepítések.
Kocsra 20 db alma (Florina, Batul, Generose) és 5 db Árpávalérő körtefa érkezett, melyekből 18 db a Faluház
melletti területen, 4 db a Mesekert Óvodába, 3 db pedig a Vincze Imre Református Általános Iskolában került
elültetésre. A telepítésben önkéntesek vettek részt.
Neszmélyre 25 db almafa (Idared, Florina, Golden) érkezett. A fák a település több helyszínén kerültek
telepítésre. A telepítésben az „örökbe fogadók” vettek részt.
13 db fát a Launai Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium
fogadott örökbe, minden osztály egyet. Ezek az iskola udvarán kerültek kiültetésre. Azt tervezik, hogy az oktatási
és nevelési programjukba beépítik az almafákat, azok fejlődését (rajzpályázat, almás-napok).
2 fa a Neszmélyi Cseperedő Napköziotthonos Óvodához került, csoportonként egy. Ők szeretnének óvodai
programot szervezni az almaszüret idejére.
6 fát a Rétespajta és Apartmanház fogadott örökbe. A miniséf tárborban, közös réteskészítésnél szeretnék
felhasználni, adománysütemények töltelékeként.
1 fát a Mini ABC (Polóczné Brunner Marianna) fog gondozni. Az almákból befőttet készítene, melyet kiosztana
rászoruló családoknak.
1 fát Kurdi Péter fogadott örökbe. Ő is az önkormányzati programok állandó támogatója, az almákat rászoruló
családoknak szánja.
1 fát a Vizimolnár utca lakóközössége is örökbe fogadott, közösségi kert kialakításának része lesz.
1 fa a Helytörténeti Kiállítás épülete előtti parkba került elültetésre, melynek termését az önkormányzat
rendezvényein szeretnék felhasználni.

„A MOL Alapítvány/a MOL Helyi Érték Program támogatásával valósult meg.”

Bajra 15 db alma (Florina), 3 db körte (Árpávalérő), 5 db birs (Bereczkei bőtermő) és 2 db cseresznye
(Germensdorfi) érkezett. Ezek Baj Köszég Önkormányzatának gondozásában álló települési, közösségi
gyümölcsösbe kerültek telepítésre. Az önkormányzat célja, hogy a közösségi gyümölcsösben megtermelt
alapanyagokat a helyi étkeztetésben használja fel.
A program folytatásaként tervezzük a gyümölcsfák sorsának nyomon követését, valamint a tavaszi pandémiás
helyzet miatt elmaradt rendezvény megtartását is szeretnénk megvalósítani ősszel, vagy tavasszal, ahol az
önkéntesek, örökbe fogadók számára szeretnénk további információkat, segítséget nyújtani a gyümölcsfák
ápolásához, a gyümölcsök felhasználásához.
Távolabbi céljaink között szerepel, hogy a Vértes-Gerecse Közösséghez tartozó településeken segítsünk,
támogassunk, illetve ösztönözzünk hasonló programokat.
Pillanatképek a fák ültetéséről:

A fák telepítésében sok önkéntes részt vett, akik munkáját ezúton is köszönjük!

„A MOL Alapítvány/a MOL Helyi Érték Program támogatásával valósult meg.”

