Még 100 fát a Rómaira!
TÁMOGATÓI TÁJÉKOZTATÓ
https://www.facebook.com/meg100fa

A projekt célja
▪

Közösségi kezdeményezést indítunk a Római-

part fenntarthatóságáért.
▪

100 új, fiatal, átlagosan 2-3 méter magas
őshonos fát ültetünk 2022 novemberében a

partvonal mentén.
▪

Mindezt úgy, hogy 2 évig biztosítjuk a fák
öntözését is az életben maradásukat segítve.

▪

5,6 millió forint támogatásra van szükség.

A projekt résztvevői
▪

2021-ben kísérleti programként már 14 fa ültetése
megvalósult a Maradjanak a FÁK a Rómain, a
Cyprus Garden és a Dare To Change Kft. támogató
cég együttműködéseként.

▪

A projektet a Tóth Zsolt a Közép-Duna völgyi
Vízügyi Igazgatóság erdőmérnöke támogatja, a

tervek készen vannak és az ültetésre megérkezett
hivatalos engedély is!

Támogatókat keresünk!

MIT NYER ÖN ÉS A VÁLLALATA?

Most az Ön és/vagy cége támogatására, segítségére van
szükségünk! Támogassa kezdeményezésünket, a Még
100 fát a Rómaira! A támogatási összeget a Valyo
Egyesület számláján gyűjtjük, mely a cégek számára
adóalapot csökkentő tételnek számít.
Valyo Egyesület

•
•
•
•
•
•

Adószám: 18594971-1-42
Számlaszám: 16200151-18531541
IBAN: HU67-16200151-18531541-00000000
Swift kód: HBWEHUHB
https://valyo.hu/
Utalás esetén a közleménybe kérjük írja be: még100fát

CSR tevékenységként
hozzájárul egy fenntarthatóbb
jövőhöz
2. Példát mutat alkalmazottainak,
ügyfeleinek, partnereinek,
gyermekeinek
3. Támogatása adóalapot
csökkent
4. Megőrizzük a Római partot a
jövő generációinak
1.

Támogasson minket
magánszemélyként vagy cégként!
•

10+ fa ültetése esetén eszközöket
biztosítunk Önnek és csapatának, így
részt vehetnek a fák ültetésében!

CSÖKKENTSE ADÓALAPJÁT!
A támogatói összegeket a Valyo
Egyesület számláján gyűjtjük.
Támogatásáról igazolást állítunk
ki, amely adóalapot csökkent!

Természetesen megfelelő szakértői
támogatás mellett.
•

Egy fa is érdemi támogatás!
56.000 Ft / fa (tartalmazza a fát,

ültetést, és a két évre biztosított öntözést is)

Adószám: 18594971-1-42
Számlaszám: 16200151-18531541
IBAN: HU67-16200151-1853154100000000
Swift kód: HBWEHUHB

A projektről részletesebben
KÖLTSÉGVETÉS
A fák helye kijelölésre került 2022. februárban a Közép-Duna

▪

Fák költsége: 1.500.000 Ft

▪

Karók és kötözők: 585.000 Ft

▪

Ültetés: 800.000 Ft

▪

Öntözés 2 éven keresztül (a nyári

völgyi Vízügyi Igazgatóság erdőmérnöke által. Az Északi
összekötő hídtól egészen a Teniszakadémiáig ültetünk.

A korábbi ültetési tapasztalatokból tudjuk, hogy a gondozás és
öntözés a legnagyobb kihívás, ezért a fákat ültető céggel az
öntözésről is gondoskodunk az ültetést követő 2 évben.
Az ártéri fák életciklusa rövid, ezért időben kell gondoskodni
arról hogy legyen megfelelő utánpótlás, mire kiöregszenek.

időszakban heti 2 alkalommal minden fa
esetében 25 liter vízzel kalkulálva):

Az új fák ültetésénél a legnagyobb kihívás az öntözés az első

2.100.000 Ft

két évben, hogy gyökérzetük megerősödjen.

Elterjedése
Szerte Európában nő a patakok mentén és a vízzel jól ellátott területeken.
Észak-Európában zonális; attól délre reliktum jellegű erdőtársulások tagja.
A Kárpát-medencében posztglaciális reliktum faj, a bükk kor emléke.
Megjelenése
Kúpos formájú, 20 méternél alig magasabbra növő fa – mocsarakban, vízpartokon
elterülő cserje is lehet. Törzse egyenes, ágai nagyobbrészt vízszintesen állnak.
Kérge fiatalon sima, fényes, fehér pettyekkel, idősebb korában barnásszürke,
táblásan felrepedezik. Hajtásai fiatalon ragadósak (mézgások), lilásbarnák,
kopaszok, fehérpettyesek.
Rövid, nyeles rügyei tojásdadok, feketéslilák, ragadósak. 5–10 cm hosszú levelei
visszás tojásdadok, kétszer fogazottak.
Váltivarú, egylaki fa: megnyúló és pirosból hirtelen sárgába váltó, végálló porzós
barkái tavasszal jelennek meg. A kicsiny, vörösesbarna termős füzérek a hajtások
végén, az előző évi tobozkák mellett nőnek a még levéltelen ágakon.
Termése 1–1,5 cm hosszú kocsányon lógó és kb. ugyanilyen hosszú, éretten
sötétbarna áltoboz. Magja apró, ötszögletű, fényes barna, szárnyatlan.
Életmódja
Gyorsan növő, viszonylag hosszú életű fa, sarjadásra hajlamos. Víz- és
fényigényes, melegkedvelő, a szennyezett levegőt jól tűri. Folyók, patakok
mentén, a síksági lápokon, oxigéndús termőhelyen gyorsan növekszik.
Március-április között virágzik.

MÉZGÁS ÉGER

A projektben résztvevőkről
•

Maradjanak a Fák a Rómain: Célunk, hogy közös értékek mentén
újuljon meg a Római-part: maradjanak meg az árnyékot adó fák, a
természetes, kavicsos part!

•

Cyprus Garden Kertépítő és Fenntartó Kft: A természet egy élő
egységekből felépülő csodás világ, mely gondoskodásra szorul.
Hogyha rendszeresen és szakszerűen ápoljuk környezetünket,
meghálálja a gondoskodást, a befektetett időt, és így tud igazán
megnyugvást nyújtani mindenki számára.

•

Dare To Change Kft.: III. kerületi cégként felelősségünknek
érezzük, hogy tegyünk a környezetünkért. Az elmúlt 4 évben már
46 fiatal fát ültettünk a kerületben. Tavaly először a Római-parton.
Abban bízunk, hogy 2022-ben sokan csatlakoznak
kezdeményezésünkhöz és idén 100 fát ültetünk közösen!

•

A Valyó a város és a folyó Egyeülete, a városi vízpartok közcélú
fejlesztésén dolgozik. A kezdetek óta szakmai és szervezeti
támogatást nyújt a Maradjanak a FÁK civil csapatnak.

TOLDI GÁBOR | támogatói kapcsolattartó
06-20-532-54-45
gabor@dtcsolution.org

LÁSZLÓ KLÁRA | Maradjanak a Fák a Rómain
06-20-208-31-87
laszlo.klara6@gmail.com

Lépjen velünk
kapcsolatba!

