
2019. november 

FÁKKAL FELELŐSEN - FAÜLTETÉS 

Intézményünk büszkén viseli az Ökoiskola címet, melynek szellemében folyamatosan igyekszünk 

a környezetvédelem ügyében cselekedni. Versenyekkel, akciókkal, pályázatokkal egyaránt a 

környezettudatosságra igyekszünk nevelni tanulóinkat. 

Iskolánk sikerrel pályázott őshonos tájfajta gyümölcsfákra, melyeket a diákok és az iskola dolgozói 

közösen ültettek el az intézmény területén. A fákat a GreenDependent Intézet "TreeDependent - 

Fákkal felelősen" programja keretében a K&H Bank adományozta. 

Ökoiskolai címünkhöz és mezőgazdasági képzésünkhöz híven, különösen fontos számunkra ez a 

pályázat. Ez által az iskola részt vesz az országos fásítási törekvésekben, és ami egyaránt fontos, a 

hazai tájfajták génkészletének megőrzésében. Ezeket a fajtákat a földművelő emberek a történelem 

során saját igényeikhez és az adott termőhely sajátosságaihoz alakították, több generáción átívelő 

gondos válogatással, áldozatos munkával. Ezen tájfajták a megfelelő helyen elültetve különösebb 

gondozás nélkül biztosították eleink számára a mindenkori gyümölcsöt. Nem igénylik a 

vegyszerezést, és metszeni is csak különleges esetben szükséges őket. Növekedésüket a népi 

módszerek segítségével természetes eszközökkel lehetséges. Kevés törődési igényükön kívül a 

tájfajtákra jellemző az is, hogy mindegyik fajtának megvolt a maga szerepe a földművelő ember 

életében. Például az almák nyártól egészen télig termettek, mindig valamelyik másik fajta. Szilvák 

közül akadt olyan, ami a fán hagyva aszalódott, s onnan szedték le. 

     
És a felsorolás folytatódhatna oly sok sok gyümölcsfajon és -fajtán keresztül, talán vége se lenne.... 

Illetve pontosan a vége ellen szükséges manapság fellépnie minden környezettudatos 

intézménynek, cégnek, magánembernek. Erre azért van szükség, mert kiveszőben vannak ezek a 

fajták. A kereskedelemben meglévő szabványok és a fogyasztói társadalom igényei ugyanis nem 

kedveznek ezeknek a fajtáknak. A boltokban elsősorban "piros" és "zöld" almát kapunk. Nem sűrűn 

találkozni Batul almával, boralmával, vajalmával, téli édes pirossal vagy nyári nyestalmával a 

polcokon... Viszont a fiatal generációk érdekében a mezőgazdaságnak fel kell készülnie a 

szélsőséges időjárási körülményekhez illő gyümölcsfajtákkal, s ennek elengedhetetlen része, hogy 

napjaink nemesítői kellően gazdag génkészletből válogathassanak. Ezért fontos, hogy minél több 

helyen, minél több tájfajtát ültessünk, így biztosítva a genetikai változatosságot a jövő számára. 

Számos háziállat fajtának hasonlóképp sikerült átvészelni világháborúkat (erdélyi kopó, stb.), 

eldugott tanyákról került elő egy-egy példány, melyeket sikeresen újra életképes fajtává 

tenyésztettek a megfelelő szakemberek.  

Az ültetésben való részvételt köszönjük mindenkinek, és külön köszönet illeti a 9b és 10b osztály 

tanulóit az előkészületekben való munkájukért! 
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