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A kisprojekt címe: Kisalföldi tájalakítás Pannonhalma és Alsószeli testvértelepüléseken 

Rövid cím: A mi fáink 

A projekt hosszú távú célja a Kisalföld kultúrtáj kedvező alakítása honos fák és cserjék 

telepítésével és megismertetésükkel, valamint a fiatalok nevelése a helyi természet szeretetére 

és védelmére. 

A Duna-mente közös problémája a rendkívül alacsony, általában 10 százalék alatti erdősültség, 

ráadásul a meglévő erdőterületek is szinte teljes egészében gazdasági célú nyárfaültetvényekből 

állnak. Ezért fontos, hogy a helyi önkormányzatok törekedjenek az őshonos síkvidéki fafajok 

visszatelepítésére, például a tulajdonukban álló földterületeken helyi zöld területek vagy 

szélfogók létesítésével, ezzel hozzájárulva a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez is. 

Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt 

Alapja támogatásával Pannonhalma és Alsószeli egy közös projekt keretében szeretné zöldebbé 

tenni településeiket.  

A projekt hosszú távú célja a kisalföldi kultúrtáj alakítása honos fák és cserjék telepítésével, és 

az új zöld területek, fák és növények megismertetésén keresztül a fiatalok nevelése a helyi 

természet szeretetére és védelmére. A projekt rövid távú céljai: 

- helyi fafajták és cserjék telepítésével növelni a partnerközségek erdősültségét 

- a helyi természetet bemutató helyek létesítése 

http://www.rdvegtc-spf.eu/
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- a partnertelepülések fiataljainak közös nevelése a természet szeretetére és védelmére  

 

Fiatalok a természetért – Közös természetismeret: 

• Ismerd meg falud környékét – 1 – 1 napos faültetéssel egybekötött természetismereti 

megfigyelés helyi fiataloknak Pannonhalmán és Alsószeliben (egyéni rendezvény)( 30-

30 résztvevő) 

• Mutasd meg Alsószeli környékét – 1 napos közös természetismereti megfigyelés a 2 

község fiataljai számára (80 résztvevő) 

• Ismerd meg Pannonhalma természeti értékeit – 1 napos közös természetismereti 

megfigyelés a 2 község fiataljai számára (80 résztvevő) 

A projekt első fázisában a kiválasztott alvállalkozók elvégzik a parkosítási, növényültetési 

munkálatokat. Pannonhalmán négy terület szépül, zöldül a projekt segítségével: a Majális tér, 

a Liget, a Kossuth kereszt és a Tóthegy kereszt. Második lépésként az alsószeli természeti 

bemutatóközpont kialakítására kerül sor: a kiállításnak helyet adó épület felújításával, a 

környékén pedig arborétum, tanösvény kialakításával. A projekt harmadik fázisa az ifjúsággal 

való közös munka. A helyi iskolások már az első fázis kiépítésébe is bekapcsolódhatnak, hogy 

közvetlen tapasztalatokat szerezzenek és ily módon is kötődjenek ezekhez a területekhez (majd 

kivehetik a részüket a hosszú távú gondozásból is).  

Pannonhalma költségvetése: 23379,60EUR 

Projekt kezdete: 2020.10.01. 

Projekt befejezése: 2021.08.31. 
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