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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Klímakonzultációs rendezvényen ismerhették meg a Megyei Klímastratégia legfontosabb elemeit
az ún. klímastratégiai workshop résztvevői, Pásztón. A Nógrád Megye Önkormányzata
megbízásából készülő alapdokumentumot a Dipol csoport szakértője mutatta be a
résztvevőknek, akik nemcsak kérdéseikkel, felvetéseikkel, de saját tapasztalataikon nyugvó
javaslatokkal is segítettek formálni a stratégiai anyagot. Rétságon kerül még sor hasonló
nyilvános rendezvényre, amelynek révén az érdeklődők átfogó képet kaphatnak Nógrád megye
klímahelyzetéről és észrevételeikkel, javaslataikkal hozzájárulhatnak a végleges változat
kialakításához.
Nógrád Megye Önkormányzata a KEHOP-1.2.0-15-2016-00015 azonosító számú, „Éghajlat-változási
Platform létrehozása Nógrád megyében” című pályázatára 30 millió forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatást nyert. A projekt fő feladatai: Nógrád megye klímastratégiájának kidolgozása, a megyei
klímastratégiai dokumentumok előállítása és széleskörű szemléletformálási program megvalósítása.
Hosszú távú cél a klímaadaptációs, és klímaváltozást megelőző szempontok érvényesítése a megyei
szintű fejlesztések és a települési szintű várostervezés során. A projekt keretében 2018. tavaszáig
mintegy 2000 fő megyei lakos bevonásával, 9 rendezvényre kerül sor a klímaváltozással és a készülő
megyei klímastratégiával kapcsolatban.
2017. október 24-én Pásztón rendezték meg a második klímastratégiai workshop-ot a pásztói
Városi Könyvtár II. emeleti előadótermében, ahol a Nógrád Megye Önkormányzata megbízásából
eljáró Dipol Csoport szakértője ismertette a workshop résztvevőivel a Megyei Klímastratégia egyeztetési
változatát. A workshop célja az, hogy az elkészült szakértői változatot minél szélesebb körben
ismerhessék meg a megyében az érdeklődők és mondhassák el véleményüket, kérdezhessenek és
élhessenek javaslatokkal. A rendezvényen nemcsak felvetések és kérdések hangzottak el, hanem
konkrét -településeket és térségeket érintő- problémákra a résztvevők közösen keresték azokat a
megoldásokat, amelyek majd a végleges dokumentum ajánlásai közé is bekerülhetnek.
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Szentes Anna, Nógrád Megye Önkormányzata projektért felelős szakértője köszöntő beszédében
többek között azt hangsúlyozta, hogy „Pásztón - ahogy országosan is - a környezeti problémák jelentős
részét a tudatlanságból vagy nem megfelelő hozzáállásból fakadó emberi tevékenység okozza. Az
ismeretek hiánya és a környezeti tudatosság alacsony szintje vezet ahhoz, hogy az emberek saját
környezetüket szennyezik az illegális szennyvíz-bekötésekkel, hulladéklerakással és a meg nem
engedett, sokszor veszélyes anyagok elégetésével. Az elmúlt években a helyi önkormányzat jelentős
lépéseket tett a zöld és az e-hulladékok gyűjtése terén. E területen szinte folyamatosnak számít néhány
civil szervezet szemétgyűjtési és terület tisztítási akciója, mely példaértékű” - mondta a megyei szakértő,
hozzátéve, a város már 2011-ben döntött a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, melynek bevételeit
elsősorban környezetvédelmi és természetvédelmi feladatokra, célokra lehet fordítani.
Kiemelte: a klímaváltozás hatásai közül elsősorban a tartós és szélsőséges kánikulai időszakok mellett
gyakoribbá váló szélsőséges csapadékviszonyok okozhatják a fő problémát, tehát a kedvező
adottságok megőrzése mellett ezen veszélyek feltárására és kezelésére kell helyeznie a hangsúlyt.
Dr. Szabó József, Nógrád Megyei Jegyző beszéde elején kifejezte örömét afelett, hogy a megye
lakosságának életminőségét jelentősen javító újabb programot indíthat a Megye Önkormányzata. A
megyei klímastratégia kialakításának szükségességéről szólva rámutatott: Nógrád megyében a
kedvezőtlen társadalmi-gazdasági körülmények (időskorú népesség magas aránya, rossz egészségi
állapot, átlagtól rövidebb életkor, alacsonyabb iskolai végzettség és jövedelmi viszonyok, gyenge
gazdasági teljesítőképesség, kis- és középvállalkozások alacsony száma, turizmus meghatározó
szerepe a megyei gazdasági életben) miatt magasabb a sérülékenység mértéke, holott ezt a kitettség
nem indokolja; a megye e tekintetben a közepesen sérülékeny területek közé sorolható. Az
éghajlatváltozás hőhullámokat előidéző káros hatásai – megfelelő felkészülés és beavatkozás
hiányában – súlyos következményekkel járhatnak a lakosság egészségi állapotára vonatkozóan, a
hátrányos helyzetű térségekben pedig a kritikus infrastruktúra és az épített környezet elemeire is
kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak, tehát ennek kezelése, akciótervek, adaptációs lehetőségek
kidolgozása fontos feladatot képez a jelen projektben. Végül emlékeztetett Skuczi Nándor, a Megyei
Közgyűlés Elnökének a nógrádi Megyenap ünnepélyes Megyei Közgyűlésén elhangzott szavaira: „Ezért
mindenki, aki tenni szeretne a természeti kincsek megóvásáért, a szűkebb és tágabb környezet
egyensúlyáért és fontos számára a klímatudatos gondolkodás elültetése a felnőttek és gyermekek
fejében, az menjen el ezekre a rendezvényekre, vegyen aktívan részt, hallassa a hangját!”
A Megyei Klímastratégia kialakítását gondozó, a szakmai és szervezési feladatokat ellátó Dipol
Csoport szakértője, Petrovácz Rita közlekedésfejlesztő közgazdász elmondta: „A klímaváltozás a
társadalomra és a gazdaságra a természeti tényezőkön keresztül hat. Értelemszerűen a kapcsolat –
gazdasági oldalról – azokban az ágazatokban a legerősebb, amelyek szorosan kötődnek a természeti
alapokhoz, ilyenek például a mezőgazdaság, az erdőgazdaság, a turizmus vagy éppen a víziközműszolgáltatás.
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Az éves hőmérsékleti maximumokban megfigyelhető emelkedés, az egyre gyakoribb hőhullámok,
valamint a szélsőséges, sokszor jelentős jégkárral járó csapadék események és az ezekhez
következményeként adódó kapcsolódó árvízek mind átlagon felül terhelik a térség társadalmi,
környezeti és gazdasági potenciálját. Ilyen körülmények között a megyei szintű tervezés kiemelt feladata
a hatásmérséklés és adaptáció területi szinten történő elősegítése.
A hatásmérséklés alapja a társadalom, valamint a gazdasági és területi szereplők felkészültsége és
tudásbázisa, amely jelentősen csökkentheti a megye éghajlatváltozással szembeni sérülékenységét.
Kiemelten fontos ezért a térségi és helyi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodást elősegítő helyi kapacitások megerősítése, a kidolgozott stratégia alapján az aktív
cselekvések minél hamarabb történő elindítása.”

A projekt keretében legközelebb Rétságon (november 8-án) kerül sor klímastratégiai workshop
rendezvényre, amely minden érdeklődő számára ingyenesen látogatható. Ezeken a találkozókon
lehetőség nyílik a Megyei Klímastratégia részleteivel való megismerkedésre, a helyi és egyéni
tapasztalatok megosztására, de javaslatokat és észrevételeket is várnak a szakértők, szervezők.
További információk: Nógrád Megye Önkormányzata www.nograd.hu oldalon
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