Az élet fái a Barátság Parkban
Minden tavaly született gyermeknek egy fát ültetett Zirc város önkormányzata
november 5-én, szombaton.
Gyakorló szülőként úgy gondolom, az ember akkor találja meg az élet értelmét, amikor a
gyermeke megszületik – kezdte gondolatait Ottó Péter polgármester, aki szeretettel
köszöntötte a szülőket, nagyszülőket, s Zirc város legifjabb polgárait. „Amikor fáról
beszélünk, fát ültetünk – mint gyermekeink –, az is a jövőről szól. Aki fát ültet, nem
önmagában gondolkodik, hanem gyermekeiben, unokáiban gondolkodik” – mondta Zirc
város polgármestere, majd hozzátette: ez a kezdeményezés arról is szól, hogy kijövünk a
saját ingatlanunkról tenni valamit a város közterületein is. A Barátság Parkkal
kapcsolatban elmondta: jelképes helyszínről van szó, hiszen itt jött létre ’94-ben a „Tégy
a gyűlölet ellen” kampány keretében, szintén közösségi összefogás eredményeképpen a
játszótér, majd a székely kapu, illetve a finnbarátoknak köszönhetően a forrás, a
kemence és a park. „Azt kívánom, legyen ez a faültetés egy örök emlék mindannyiunk
számára. Amikor erre sétálunk és látjuk a gyarapodó, erősödő fákat, mondjuk el
gyermekeinknek: az a fa érted született, az a fa érted van itt, az a fa a te fád, vigyázz rá,
óvjad, ugyanúgy, ahogyan a városnak minden értékét. Mert a város értékei
mindannyiunk értékei, mindannyiunknak óvni és vigyázni kell őket” – mondta Ottó Péter
polgármester, aki érdekességként megemlítette: az Arborétum legidősebb fája, a
kocsányos tölgy 400 éves. Müller István, a szóba hozott intézmény nyugalmazott
vezetője a fákkal kapcsolatban úgy fogalmazott: nagy koruk és hatalmas termetük miatt
az egyik legmarkánsabban meghatározó elemek környezetünkben. A fa generációkat köt
össze – mondta a növények szakértője, aki elmondta Reményik Sándor Férfi-erdő című
versét, s reményét fejezte ki, hogy hagyománnyá válik ez az akció, a későbbiek folyamán
akár egy másik területet is ki kell jelölni faültetés céljára. Palkovicsné Horák Zsuzsanna is
csatlakozott az irodalmi percekhez, az ő tolmácsolásában egy Benedek Elek-költemény
hangzott el, majd a polgárok átvehették a facsemetéket a székely kapuban, s
megkezdődhetett az ültetés…
Az elmúlt évben 54 zirci polgár született, ami azt jelenti, hogy minden héten egy új
élet kezdődött meg városunkban. Sok szülő élt az önkormányzat kínálta lehetőséggel, s
kijött a Barátság Parkba a napsütéses, kellemes novemberi délelőttön. A tavaly született
kicsik testvérüknek is ültethettek egy fát. Miután a földbe kerültek, a pálcika-vékony
csemetéket a gyerekek nevével ellátott nemzeti színű szalaggal kötötték át. Az ünnepség
végén Ottó Péter polgármester átnyújtotta Zirc Városi Önkormányzat emléklapjait a
kicsik és „nagyok” számára. Huszár G. Lőrinc perjel atya imádságot mondott a
gyermekekért és megáldotta a helyet. Varga Gábor főszervező, a Zirci Polgármesteri
Hivatal munkatársa a részemre elmondta: minden fa mellé készül majd egy névtábla is.
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