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Tisztelt Igazgató Asszony!

A  Belügyminisztérium  Területrendezési  és  Építésügyi  Helyettes  Államtitkársága  a  2011. 
október  4-i  vörösiszap  katasztrófa  helyreállítási  munkálatainak  kormányzati 
munkamegosztásában  –  többek  között  –  a  vörösiszap  által  elárasztott  lakóterületek 
rehabilitációjáért és az ide tervezett emlékpark létrehozásáért is felelős.

Annak érdekében, hogy a létrehozandó új városi közpark a település lakóinak településhez 
való  kötődését  erősítse,  munkatársaimmal  és  az  új  városi  közpark  tervezőivel  az  alábbi 
kezdeményezést szeretnénk elindítani.

J A V A S L A T

Devecser vörösiszap katasztrófa által sújtott területén létesülő új közparkban
a katasztrófát túlélt fák megmentésére

Devecseren  a  vörösiszap  katasztrófa  által  sújtott  terület  iszapmentesítését  és  a  károsodott 
termőtalaj letermelését követően az új emlékpark rehabilitációra kijelölt 7,5 ha-os területén a 
tervezők 61 db túlélőnek tekinthető  fát  mértek fel,  és  javasolnak a bontási  munkák során 
bevédésre. 

A túlélőnek tekinthető fák száma fájdalmasan kevés, ha figyelembe vesszük azt a körülményt 
is, hogy egy városi közparkban (ligetes fásítást feltételezve) 1 ha-on általában 100-150 fát 
szoktak elültetni.  A tavasz megérkezésével eldől,  hogy ezek a fák valóban kihajtanak-e, a 
talajvízből felvett káros anyag nem rongálta-e meg a szállítószöveteiket, a szél nem csavarta-e 
ki a 30-40 cm vastag termőréteg eltávolítása miatt támaszték nélkül maradt törzsüket, azaz 
valóban túlélőnek tekinthetőek-e?

Minden egyes fára szükség van az új parkban. A tervezők (és reményeink szerint a kivitelezők 
is) mindent megtesznek azért,  hogy számuk ne csökkenjen tovább. A fák a folytonosságot 
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jelképezik.  A  mi  pályánkon  sokan  élünk  olyan  üzenetet  hordozva,  hogy  a  teremtő  lét 
legfontosabb megnyilvánulása, ha gyereket nevelünk és fát ültetünk. 

Szeretnénk  ezt  az  üzenetet  a  devecseri  gyerekeknek  átadni  és  az  iskola  pedagógusainak 
támogatásával a

„Fogadj örökbe egy fát!”

programot beindítani.

Szeretnénk megértetni a gyerekekkel, hogy ezeket a fákat gazdáik elhagyni kényszerülnek, 
mert  el  kell  költözniük erről  a területről.  Sokan távoli  településben kezdenek új  életet.  A 
valamikori  kerti  kedvencek  azonban  nem  mozdulhatnak,  és  a  helyükön  állva  várják  új 
feladatukat. Egy városi közpark fái lesznek. Azt a személyes gondoskodást, szeretetet, amit 
eddig a gazdáiktól megkaptak, azonban nélkülözniük kell. Hacsak nem lesz mindegyiknek – 
szimbolikus értelemben – új gazdája…

Nem azt várjuk a gyerekektől, hogy ássanak, permetezzenek és locsoljanak éven át a parkban. 
Egy fogadalmat szeretnénk, hogy megbecsülik és óvják, ami megmaradt, és vigyázni fognak a 
megmaradt fák árnyékában felnövekvő újakra. Egy parknak időre van szüksége ahhoz, hogy 
kiteljesedjék, és az idő a gyerekek kezében van. Ők látják majd kiterebélyesedni, árnyékot 
vetni a most elültetett fákat és később ők fogják a saját gyerekeiket sétáltatni a parkban. Azt 
reméljük, hogy a túlélő fák egykori gazdái is nyugodtabban hagyják hátra tulajdonaikat, ha 
látják, hogy a jövőnek is szóló gondoskodás kíséri azt, ami egykor az övék volt. 

Tisztelt Igazgató Asszony!

Ha  az  iskola  pedagógusai  egyetértenek  a  fentiekben  vázolt  törekvésünkkel,  kérem, 
csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz és segítsenek a megvalósításában!

Amennyiben támogató megerősítést kapunk Önöktől arról, hogy a „Fogadj örökbe egy fát!” 
program  a  devecseri  gyerekek  körében  beindítható,  a  következő  intézkedésekkel  véljük 
tervünket megvalósíthatónak:

1. A favédelmi tervet a védelemre érdemes fák feltüntetésével eljuttatjuk az Országos 
Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság,  illetve  az Újjáépítési  Kormányzati  Koordinációs 
Központ illetékeseihez.

2. A bontási munkálatok és útvonalak tervezésénél, majd a park kivitelezési munkálatai 
során a fák elhelyezkedését figyelembe kell venni.

3. A védendő  (és  örökbe  fogadandó)  fákat  feltüntető  tervlappal  felkeressük az  Önök 
iskoláját.  Ismertetjük  törekvéseinket  a  tanári  karral,  különös  tekintettel  a  biológia 
tanárokra.  Javaslatot  teszünk a szimbolikus örökbefogadáson túl az oktatási  vagy a 
nevelési  programba  illeszthető  favédelmi  tevékenységre.  (Egyszerű  dolgokra 
gondolunk: pl. szabadban tartott órák, madáreleség készítése és kihelyezése a fákra, az 
időjárás  figyelése,  szükséges  időben  a  gyerekek  figyelmeztetése,  hogy  ha  tehetik, 
locsolják  meg  az  örökbe  fogadott  fát.  Ez  utóbbinak  inkább  nevelési  jelentősége, 
mintsem  gyakorlati  haszna  van,  tekintve  a  gyerekek  által  helyszínre  hordható  víz 
mennyiségét.)

4. A  tervlapon  a  védendő  fákat  beszámozzuk,  és  táblázatot  mellékelünk  arról,  hogy 
melyik  fa  milyen  fajta,  hol  található,  a  táblázat  tartalmazna egy-egy olyan  rovatot 
arról, hogy kinek a kertjében állt, és ki kívánja örökbe fogadni az adott fát. Ebbe a 
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táblázatba kell feljegyezni az „örökbefogadó” gyerek nevét. Egy fát többen is örökbe 
fogadhatnak. A táblázatok gondozását a tanárokra bízzuk. 

5. Ha lehetőség lesz rá (pl. az iskolában vagy a helytörténeti múzeumban) a tervlapot és a 
táblázat  egy  felnagyított  példányát  kiállítjuk,  emlékezve  arra,  hogy  kik  vállaltak 
felelősséget a fákért és a parkkért. 

6. A tanárok által szolgáltatott adatok alapján elkészítjük az „örökbefogadók” számára az 
emléklapokat. 

7. Az emléklapokat ünnepség keretében javasoljuk átadni a gyerekeknek.
8. A park megnyitására szeretnénk meghívni az eredeti  tulajdonosokat abból a célból, 

hogy  megismerkedhessenek  az  örökbefogadó  gyerekekkel.  Szeretnénk,  ha  aznap 
együtt ünnepelhetnének.

Kérem, hogy gondolják át, hogy kezdeményezésünkhöz milyen módon tudnának csatlakozni! 
Támogató nyilatkozatuk esetén munkatársam megkeresi Önöket. 

Budapest, 2011. április „   „ Tisztelettel:

Dr. Szaló Péter
        helyettes államtitkár
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