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FŐKERT KERTÉSZETI DIVÍZIÓ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Klímavédelmi kiserdő létesült a Szépvölgyi úton
Újabb 1200 facsemetével lett gazdagabb Budapest - ennyit ültetett el november 8-án hétfőn a
Menedzserek Országos Szövetsége a BKM Nonprofit Zrt. keretein belül működő FŐKERT
Kertészeti Divíziójának szakmai támogatásával.
Az erdőlétesítés során a II. kerület Szépvölgyi út végén található, elhagyott, kopár parkolóterületet
fásítottak az önkéntesek, a mostaniakkal együtt már 2700-ra nőtt az idén itt elültetett fák száma. A
facsemeték ültetését gondos előkészületek előzték meg, a FŐKERT Természetvédelmi és
Erdőkezelési Osztályának munkatársai lehordták a felszíni murvaréteget, átforgatták a talajt és
kifúrták az ültetőgödröket az előzetes ültetési terv szerint.
A megfelelően előkészített és koordinált kertészeti munka a faültetési projektek kapcsán azért is
kiemelten fontos, mert nem elég csupán elültetni a nagyszámú, megfelelő fajtájú fát, az is lényeges,
hogy ezek a növények sokáig egészségesen fejlődhessenek új környezetükben. A FŐKERT
örömmel, szakmai tudásának és tapasztalatának legjavával támogatja a hasonló civil programokat
annak érdekében, hogy a telepítés szakszerű és biztosan időtálló legyen.
A zöld és fenntartható nagyvárosi környezet működtetésében elsősorban az erre hivatott, nagy
szakmai múlttal és háttérrel rendelkező szervezeteknek van szerepe és felelőssége, de
természetesen van helye az önkéntes, civil kezdeményezéseknek is. A BKM számos téren
működik együtt ilyen kezdeményezésekkel a közös célokért, és erre kiváló példa volt ez a mostani
fásítási projekt is.
Az eseményen Désirée Bonis, Hollandia magyarországi nagykövete, Őrsi Gergely, a II. kerület
polgármestere, Zakar András, a FŐKERT Kertészeti Divízió főigazgatója, valamint Kapitány István,
a Menedzserek Országos Szövetségének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd ők is részt
vettek a fák elültetésében.
A fásítási akcióban megközelítőleg 100 fő vett részt, köztük olyan multinacionális cégek vezetői is,
mint az E.ON Hungária Zrt., Shell Hungary Zrt., MetLife Magyarország, Knorr-Bremse
Magyarország, a Foxconn csoport és a Fiat500, akik egyben a program főtámogatói is voltak. A
program szakmai támogatója a Water & Soil Kft. volt.
A lelkes csapat néhány óra alatt elültette a molyhos- és csertölgy, barkócaberkenye és mezei juhar
facsemetéket.
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