
10 MILLIÓ FA - ültess te is! 

A civil kezdeményezés idén városunkba is eljutott, és iskolánk is felkarolta ezt a lehetőséget. 

Az ültetési napon, 2019. november 9-én 150 fa került Veszprém közterületeire, magán-

személyek, cégek, baráti társaságok vállaltak felelősséget értük. Iskolánkból 2 osztály (2.b 

és 4.a) a szülők segítségével ültetett fákat a Jutas Vitéz kilátónál. 

A suli udvarán is nagy lelkesedéssel készítettük elő a földlabdák helyét, ahol november 11-

én ültettük el gyerekekkel a hat vásárolt őshonos facsemetét (4 virágos kőris és 2 hárs). 

Nagyon örültünk a fáknak, hiszen jól illeszkednek majd a meglévő környezetbe. Fontos 

azonban az is, hogy heti egy alkalommal, néhány kanna vízzel megöntözzük őket, és 

folyamatosan figyeljünk a facsemetékre! Így tanulóink is követhetik a fejlődésüket, 

vigyázhatnak rájuk. 

A kezdeményezés legfőbb üzenete diákjaink számára, hogy aki a fát elülteti, felelősséggel 

tartozik annak gondozásáért. 

Némethné Hadnagy Ágnes 

Fát ültetni annyit jelent, hogy bízunk a jövőben. Egy csemete elhelyezése előtt megállunk 

egy pillanatra és elgondolkodunk azon, hogy kik is azok, akik élvezni fogják majdan a 

terebélyes fa lombjának hűs árnyékát. 

Talán a mi osztályunk közösségét is ezek a gondolatok érintették meg? Nem tudom. Viszont 

azt éreztem, hogy nagy lelkesedéssel csatlakoztak a faültetési akcióhoz. A szülői 

kezdeményezés számos követőre talált, szép kis összeget gyűjtöttünk össze. 

A megvalósításban egy kicsit kevesebben, de annál lelkesebben vettünk részt. Az időjárás 

zordsága, a zuhogó eső sem tántorított el bennünket, hogy ne végezzük a számunkra kijelölt 

feladatot. A gödrök megásva, sötéten ásítva várták a nyurga hársakat, juharokat. Minden 

műveletet gondosan irányított erdőmérnök apukánk, megtanultuk tőle, hogy miként kell 

helyesen elhelyezni a földbe a fákat. Kis, szorgos segítőink is akadtak, ástak, lapátoltak, 

dacoltak a cuppogó sárral. A sárga csizmácskák a délelőtt végére színüket vesztették. 

Büszkén szemléltünk az elültetett hat csemeténket. Persze, aztán jönnek rájuk változó 

napok, zord telek és meleg évszakok. De elindult sok új élet és vele a reménység, hogy e 

gyámoltalan fák vajon díszlenek-e nekünk, s szépítik-e a jövőt. 

Ódor Ágnes és a 2.a osztály 

A faültetésen 17 család, mintegy 50 fővel vett részt. 10 db fát vásároltunk, a pénzt név 

nélkül, egy erre a célra kijelölt dobozba gyűjtöttük, melyet szülői jelenlétben, az osztály előtt 

bontottunk fel és számoltunk össze. Az egész osztály nagyon lelkes volt a szülőket is 

beleértve. Maga az ültetés is rendkívül jó hangulatban zajlott, dacára a zuhogó esőnek. 

Osztályunk elhatározta, hogy 8. osztályban ott, az ültetés helyszínén tartunk majd egy 

„búcsúbulit”! 

Schmidt Judit és a 4.a osztály 


