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HÍRLEVÉL 
I. évfolyam 4. szám KLÍMAVÉDELEM TOLNA MEGYÉBEN 2017/4  

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. 

KLÍMARIADÓ TOLNA MEGYÉBEN 

Félidőben a szemléletformálási programsorozat 

Félidejéhez érkezett a klímaváltozással kapcsolatos 

szemléletformálási rendezvénysorozat Tolna 

megyében. Az elmúlt hónapokban nyolc helyszínen 

vártuk az érdeklődőket különböző feladatokkal, 

kérdőívekkel és kiadványokkal.  

A programok igen sok színűek voltak. Több helyen 

iskoláscsoportok érkeztek, máshol a falunap 

keretében tartottunk játékos programokat. Néhány 

településen klímafilm vetítésre is sor került. 

A legkisebbektől a legnagyobbakig, minden 

korosztály számára készültünk szemléletformáló 

programokkal. 
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Április és május folyamán a következő településeken vettünk részt Klímariadó Tolna megyében című 

rendezvényünkkel: 

Tolna, Tamási, Dombóvár, Döbrököz, Paks, Szekszárd, Bogyiszló, Nagymányok. 

 

HOGYAN TOVÁBB – KLÍMANAPOK JÚNIUSBAN 

Június és július folyamán újabb három helyszínen várjuk a klímajövő iránt érdeklődőket. Keressék 

programjainkat. 

Kölesd, Falunap: 2017. június 10. 

Zomba, Falunap: 2017. június 24. 

Bátaszék, Város napja: 2017. július 1.  

 

KLÍMASTARTÉGIA – MEGKEZDŐDIK AZ EGYEZTETÉSI FOLYAMAT 

Tolna megye klímastratégiáján több hónapja dolgoznak a szakértők. A május végéig elkészített egyeztetési 

változatot mindenki megismerheti és véleményezheti azokon a városi konferenciákon, illetve járási 

workshopokon, melyek a széleskörű társadalmasítás érdekében kerülnek megrendezésre a megye egész 

területén. 

Paks, városi konferencia: 2017. június 15. délelőtt 

Tolna, városi konferencia: 2017. június 15. délután 

Bonyhád, városi konferencia: 2017. június 16. délelőtt 

Bátaszék, városi konferencia: 2017. június 16. délután 

Paks, járási workshop: 2017. június 21. 

Bonyhád, járási workshop: 2017. június 22.  


