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HÍRLEVÉL 
I. évfolyam 3. szám KLÍMAVÉDELEM TOLNA MEGYÉBEN 2017/3  

A Tolna Megyei Önkormányzat KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 azonosítószámú, „Klímavédelem és 

fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - 

Tolna megyében” című pályázatára 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A program fő 

feladatai a Tolna Megyei Klímastratégia kidolgozása, az önkormányzati vezetők klímaadaptációs, 

klímaváltozás megelőzési ismereteinek bővítése és a Tolna megyei lakosság klímatudatosságának 

elősegítése. Hosszú távú cél a klímaadaptációs, és klímaváltozást megelőző szempontok érvényesítése a 

megyei szintű fejlesztések és a települési szintű várostervezés során. A programról bővebben itt olvashat! 

A program előrehaladásával és a klímaváltozással kapcsolatban minden hónapban megküldjük 

hírlevelünket, melyben a feladatok szakmai irányításában érintett Tolna Megyei Éghajlatváltozási 

Platformról, a Tolna Megyei Klímastratégia aktuális kérdéseiről, a program során lebonyolításra kerülő 

rendezvényekről és a klímaváltozással kapcsolatos egyéb hírekről számolunk be. 

TOLNA MEGYEI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORM 

Tanulmányúton jártak a Platform tagjai 

A Tolna Megyei Éghajlatváltozási Platform egyik célja az elhivatott résztvevők közötti szakmai párbeszéd 

biztosítása. Ennek érdekében a Platform tagjai számára a Klímabarát Települések Szövetsége 

tanulmányutat szervezett. Mivel Tolna megye elsősorban mezőgazdasági jellegű, ezért a tanulmányút 

célpontja a Bonafarm csoport Dalmand Zrt. volt, ahol a résztvevők betekintést nyerhettek a precíziós 

gazdálkodásba. A program során kihelyezett platform ülésre is sor került. 

A Platform tagjairól további információk, illetve a Platform üléseiről készülő emlékeztetők itt elérhetőek! 

RENDEZVÉNYEK 

A projekt keretében az elkövetkező fél évben több mint 30 rendezvény kerül lebonyolításra a 

klímaváltozással és a készülő megyei klímastratégiával kapcsolatban. Az első rendezvényre 2017. április 8-

án került sor. 

"Klímariadó Tolna megyében" civil workshop 

Klímariadó Tolna Megyében címmel tartott konferenciát a Tolna Megyei Önkormányzat és a Zöldtárs 

Alapítvány 2017. április 8-án a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán. A programra elsősorban a 

megye civil szervezeteit várták a szervezők, hiszen ők azok, akik egy-egy település életében aktívan jelen 
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vannak, programokat szerveznek. A nap folyamán délelőtt előadásokat hallhattak a résztvevők, míg délután 

workshop keretében mindenki saját településének klíma sérülékenységét határozhatta meg.  

A rendezvényről részletesebben itt olvashat >>> 

Klímanapok áprilisban 

A projekt keretében áprilisban Tolnán és Tamásiban tartottunk klímatudatosságra nevelő szemléletformáló 

programokat. Tolnán 2017. április 21-én a Magházban, Tamásiban 2017. április 26-án a Művelődési Házban 

kerültek megrendezésre a programok. A programok keretén belül klímavédelmi feladatokkal, interaktív 

játékokkal és a klímaváltozással kapcsolatos ismertetőkkel vártuk résztvevőket.  

Április 21-én, Tolnán a Magházban több, 

mint 100 iskolás és óvodás vett részt a 

Klímariadó Tolna Megyében 

rendezvénysorozat és a Föld napja közös 

rendezvényén. A Tárgyaink története film 

után sokan elmondták, hogy a mobiljuk 2-3 

évnél többet nem bír ki és nagy pazarlásnak 

tartják ezeket a silány gyártmányokat. Az 

óvodások nagy érdeklődéssel szemlélték, hogy egy házi turmixgéppel is lehet újra papírt gyártani. A 

programon részt vettek a Tolnai Járási Hivatal dolgozói, akik a Hülyeség kora egy filmrészletét tekintették 

meg, majd az ökológiai lábnyomukat számolták ki. 

Klímanapok májusban 

A projekthez kapcsolódóan májusban a következő helyszíneken keressék szemléletformáló programjainkat: 

  Dombóvár, 2017. május 1. Majális 

  Döbrököz, 2017. május 13. Falunap 

  Paks, 2017. május 20. Város Napja 

 Szekszárd, 2017. május 26-27. Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapok 

  Bogyiszló, 2017. május 27. Falunap 

  Nagymányok, 2017. május 28. Művelődési Ház 

 

KLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGÉNEK HÍREI 

A klímatudatosság növelésére, valamint a klímavédelemmel kapcsolatos kezdeményezések támogatására 

2009-ben alakult a Klímabarát Települések Szövetsége. Az egyesület azokat az önkormányzatokat tömöríti, 

ahol foglalkoznak helyi éghajlat-változási program kialakításával. Paks negyvenedik településként 

csatlakozott a szövetséghez. Tolna megyéből korábban már három település csatlakozott a Szövetséghez 

(Szekszárd, Dombóvár, Bátaszék). Az együttműködés létrejötte az önkormányzat munkája mellett a helyi 

környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek tevékenységéhez is segítséget jelenthet.  

Részletesebben a csatlakozásról>>> 

http://www.tolnamegye.hu/fooldal/hirek/ribanyi-jozsef-javitani-kell-az-energiafelhasznalas-hatekonysagan
http://www.paks.hu/hirek/hir.php?mid=RtcSCHrNQ1Z0pH

