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HÍRLEVÉL 
2017. II. szám 

Június 
Nagyszabású klímavédelmi 
konferencia helyszíne volt a 

Megyeháza 
 

2017. április 25-én kedden a Megyeházán 
nagyszabású konferenciával folytatta a 
szemléletformálási akciók sorát a megyei 
önkormányzat: a klímaváltozásról, a 
klímaalkalmazkodásról és a megyei 
klímastratégia készítésének folyamatáról is 
előadásokat hallhattak a résztvevők, és sor 
került a megyei rajz- és fotópályázat 

nyerteseinek díjazására is.  
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat KEHOP-os forrásból egy 18 hónapos futamidejű projektet 

valósít meg „Komárom-Esztergom megyei klímastratégia készítése és éghajlat-változási platform 

létrehozása” címmel, 30 millió Ft európai uniós támogatásból. A nyitókonferencia célja többek között az 

volt, hogy még a stratégia kidolgozását megelőzően érzékenyítse az érintetteket a klímaváltozással 

kapcsolatos problémakörre.  
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Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke megnyitó beszédében elmondta, a projekt végére elkészülő 

Komárom-Esztergom megyei klímastratégia fontos eszköze lehet többek között a megyei klímavédelmi 

törekvések megvalósításának is. „A projektünk azonban nemcsak erről szól, fontos szerepet 

tulajdonítottunk ugyanis a szemléletformálásnak is. Már sikeresen túl vagyunk a projekt arculatát 

meghatározó projektlogó pályázaton, valamint az óvodai és általános iskolai rajzpályázat, a középiskolai 

fotópályázat is kiértékelésre került. A héten pedig kezdetét vette a középiskolai diák 

energiahatékonysági menedzser-képzésünk is, ami egyedülállónak számít” – számolt be az eddigi 

eredményekről. Kiemelte, a beérkezett pályamunkák, a platformhoz csatlakozó szervezetek száma 

megerősítés abban, hogy a klímaváltozás ügyét sokan tekintik közös ügynek.  

Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte, ma olyan kort élünk, hogy 

azok számára lehetőség a fennmaradás esélye, akik a körülöttünk lévő változásokra fel tudnak készülni, 

tudatosan tudják értékelni és mérlegelni azt és a következményekre is van cselekvési tervük. Különösen 

így van ez a klímaváltozással. „Ez a kérdés kicsit több is, mint felelősség kérdése, elkötelezettség és 

hivatás kérdése” – mondta. Hangsúlyozta, a felelősség nem csak azt jelenti, hogy a program keretében 

valamit tennünk kell, és papírt kell készíteni az íróasztalfióknak, hiszen olyan összetett változásokra kell 

készülni, amelyhez cselekvő közösségek, és azok partnersége kell.  

A konferencia további részében Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke, a projekt vezetője ismertette 

a pályázati kiírás részleteit, és tájékoztatást tartott a projekt eddigi menetéről. „ A munka a pályázat 

lezárulása után sem áll meg, a platform irodát a jövőben is szeretnénk működtetni. Fontos és szép 

munka ez” – mondta el a terveikről. Előadását a Klímabarát Települések Szövetségétől Dr. Czira Tamás 

fenntarthatósági szakértő felszólalása követte, aki a szervezet tevékenységének bemutatása után a 

klímaváltozás legfontosabb globális adatait ismertette. A megyei klímastratégia készítésének folyamatát 

Oletics Zoltán, a Magyar Innováció és Hatékonyság NKFT előadója ismertette, majd Pungor Szilvia, a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vízügyi és Természetvédelmi Főosztályának osztályvezetője a 
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települési klímastratégiák elkészítését lehetővé tevő KEHOP- 1.2.1. pályázati felhívás jelenleg ismert 

részleteiről számolt be.  

A konferencia utolsó részében sor került a megyei önkormányzat által meghirdetett rajz- és fotópályázat 

nyerteseinek díjazására is.  

A megyei rajzpályázat hírére 57 óvoda csöppségei vették kezükbe a ceruzát, és rajzolták le, mit jelent 

nekik a globális felmelegedés és a klímaváltozás. A középiskolásoknak meghirdetett fotópályázatra több 

mint 50 pályamű érkezett, megörökítve a klímaváltozás témakörét egyedi nézőpontokból. 

Megyei óvodai rajzpályázat díjazottak: 

KÜLÖNDÍJAK: 

Mocsai Kiscsillag Óvoda 
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde  
Nyergesújfalui Napsugár Óvoda 
Stankovics Júlia (Turul Óvoda, Nyuszi Csoport, Tatabánya) 
Geiszler Gergő (Református EGYMI, Tatabányai Tagintézmény) 

Králik Hanna Lili (Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde Óvoda utcai Telephely, Katica Csoport) 

Stefanek Amanda (Pilismaróti Mesevár Óvoda, Nagycsoport) 

Steindl Anna (Esztergomi Aranyhegyi Óvoda) 

HELYEZETTEK: 

1.) Horváth Nelli Zsófia (Komáromi Tóparti Óvoda, Nyuszi csoport) 
2.) Szatai Léna, Ujvári Dániel (Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde Nagycsoport) 
3.) Katona Luca (Kertvárosi Óvoda, Tatabánya) 
 
 
 

http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/30020-esztergomi-aranyhegyi-ovoda
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Középiskolai fotópályázat díjazottai: 

1. Mécses Arnold (Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája, Esztergom) 

2. Kántor Balázs (Jókai Mór Gimnázium 11/A, Komárom) 
3. Koncz Enikő (Tatabányai Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 

Szakgimnázium, Komárom 

Kétnapos képzést tartott Tatabányán a Klímabarát Települések Szövetsége 

Mint köztudott a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat „Komárom-Esztergom Megyei 
klímastratégia készítése és éghajlat-változási 
platform létrehozása” címmel 2016. szeptember 
1. - 2018. február 28. között nagyszabású 
környezetvédelmi akcióprogramot valósít meg 
európai uniós forrásból. A projekt 
összköltségvetése 30 millió Ft. Ennek keretében 
első körben 2017. február 28-ig elkészítették a 
projekt megvalósíthatósági tanulmányát, amit az 
Irányító Hatóság már jóváhagyott, így 
elkezdődhetett a megyei klímastratégia tervezése 
is. A projekt keretében a Megyei Önkormányzat 

szorosan együttműködünk a Klímabarát Települések Szövetségével (KTSZ) és Tatabánya Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával. A KTSZ készítette el a megyei klímastratégiák megalkotásának módszertanát. 
Erről és sok minden másról is szó volt a 2017. május 8-9. között megtartott kihelyezett képzésen, amit a 
KTSZ szakemberei tartottak a Megyeházán.  A résztvevők többek között a klímaváltozással a 
megváltozott klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodással kapcsolatos értékes előadások mellett 
gyakorlati ismereteket is elsajátíthattak, amit aztán a saját területükön illetve a megyei klímastratégia 
tervezésénél is kamatoztathatnak majd.  
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A képzésen a megyei éghajlat-változási platform titkárságának munkatársai mellett a 31 szervezetet 
tömörítő Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási platform tagjai is szép számmal képviseltették 
magukat, ami bizonyítja, hogy a klímaváltozás ügyét sokan tekintik közös ügynek és projektben való 
aktív részvételükkel egyúttal hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez is. 
 

Workshoppal egybekötött projektbemutatót tartottak Komáromban! 

A 2017. május 25-én a komáromi WF 
parkban megtartott rendezvény egyben a 
Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség 
(KISZÖV) közgyűlésének kísérőrendezvénye 
is volt. A napirendek között szerepelt a 
megyei klímaváltozással szembeni 
összefogást célzó projekt megismertetése 
a KISZÖV tagságával. A projektet és a 
megye környezetvédelmi tevékenységét 
Hummel Rudolf osztályvezető, 
projektmenedzser ismertette. Ezt 
követően rendhagyó workshop-ra került 
sor: a napirendek között szerepelt a a 
vállalkozásoknak a klímaváltozással 
szembeni érzékenyítése mellett a megújuló 
energiákkal kapcsolatos ismeretátadás, 

energiahatékonysági ötletbörze, továbbá olyan praktikus előadások, amelyek olyan beruházásokra 
sarkallhatják a vállalkozásokat, ami hosszútávon javíthatja a megye pozícióját a klímaváltozással 
szembeni küzdelemben. A workshop interaktív jellegét igazolja, hogy az ismeretátadás és szakmai 
diskurzus a hallgatóság aktív bevonásával zajlott. A workshop lebonyolítását a Magyar Innováció és 
Hatékonyság Nkft szakértő munkatársai segítették. A cég egyben a megye szakmai együttműködő 
partnere is és aktívan segíti a most készülő megyei klímastratégia tervezését is. 
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Ülésezett a Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási platform 
Díjazták a „klímaváltozás Komárom-Esztergom megyében” rajzpályázat legszebb 

munkáit 
 

2017. június 6-én kedden 15.00 órakor 
Tatabányán tartotta soron következő 
ülését a Komárom-Esztergom megyei 
Éghajlat-változási platform. Az ülésen 
több szakmai előadás is elhangzott. 
Dobozi Eszter a Klímabarát Települések 
Szövetségének szakértője a megyei 
klímastratégiák tervezésének 
módszertanáról, míg Oletics Zoltán 
magáról a Komárom-Esztergom megyei 
klímastratégia tervezésének jelenlegi 
állásáról adott betekintést. „10 éves a 
tatabányai klímastratégia, a 
megyeszékhely stratégiájának 

múltjáról, jelenéről és jövőjéről Oláh András környezetvédelmi és klímavédelmi referens tartott 
előadást. A szakmai előadások előtt azonban sor került a „klímaváltozás Komárom-Esztergom 
megyében” elnevezésű megyei általános iskolai rajzpályázat díjazására is. A keddi éghajlat-változási 
platform ülés keretében ugyanis az ovisok és a középiskolások után a megyei általános iskolai 
rajzpályázat nyertesei is átvehették díjaikat. A megyei önkormányzat által meghirdetett pályázat hírére 
26 alsó tagozatból és 16 felső tagozatból ragadtak ceruzát a gyermekek, így 935 olyan pályamű érkezett 
a zsűri elé, amelyek a globális felmelegedés és a klímaváltozás témakörét járták körbe. 

Az 1-3. helyezettek munkáját ezúttal is értékes díjakkal és oklevéllel ismerte el a megyei önkormányzat, 
ugyanakkor 8 különdíjat is megítélt a zsűri. A díjakat Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés elnöke és Borsó Tibor Megyei közgyűlési alelnök adta át. 
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Az általános iskolai rajzpályázat díjazottjai: 

ALSÓ TAGOZAT 

1. helyezett 
Egri Noel, 1. osztályos (Fekete István Általános Iskola, Bakonysárkány) 

2. helyezett (megosztva) 
Ocskay Bori 4. d osztályos (Sárberki Általános Iskola, Tatabánya) 
Solymos Dorka 4. d osztályos (Sárberki Általános Iskola, Tatabánya) 
Baráth Benedek 4. d osztályos (Sárberki Általános Iskola, Tatabánya) 

3. helyezett (megosztva) 
Gálosi Dorka 3. a osztályos (Babits Mihály Általános Iskola, Esztergom) 
Egri Dávid 4. a osztályos (III. Béla Általános Iskola, Tát) 

KÜLÖNDÍJASOK (alsó tagozat) 
Udvardi Péter 4. osztályos (Fekete István Általános Iskola, Almásfüzítő) 
Koppány Kata 3. b osztályos (Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom) 
Bodrogai Márton 3. osztályos (Arany János Általános Iskola, Lábatlan) 
Fenyves Dóra (József Attila Általános Iskola, Esztergom) 
Grúber Eszter 3. osztályos (Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom) 
Héri Tina Kamilla 3. b osztályos (Pápay József Általános Iskola, Nagyigmánd) 
Nagy Anna Mária 4. osztályos (Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom) 
Horn Lilla 3. osztályos (Német Nemzetiségi Általános Iskola, Kecskéd) 
Lalus Luca 4. a osztályos (III. Béla Általános Iskola, Tát) 

FELSŐ TAGOZAT 

1. helyezett 
Bakos Kata 8. osztályos (Német Nemzetiségi Általános Iskola, Tarján) 

2. helyezett 
Gábor Napsugár 7. osztályos (Német Nemzetiségi Általános Iskola, Tarján)  
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3. helyezett 
Zsemberi Máté 7. osztályos (Német Nemzetiségi Általános Iskola Kecskéd) 
 
KÜLÖNDÍJASOK (felső tagozat) 

Vincze Balázs 5. a osztályos (József Attila Általános Iskola, Esztergom) 
Dorsich Hanna 6. osztályos (Német Nemzetiségi Általános Iskola, Kecskéd) 
Koppi Csilla  6. a. osztályos (Kernstok Károly Általános Iskola, Nyergesújfalu) 
Mihelik Sára 6. b osztályos (Kernstok Károly Általános Iskola, Nyergesújfalu) 
Hársasi Gabriella  8. osztályos (Bozóki Mihály Általános Iskola, Pilismarót) 
Kovács Valéria 8 a osztályos (József Attila Általános Iskola, Esztergom) 
Balig Flórián 8. b. osztályos (József Attila Általános Iskola, Esztergom) 
Sturm Melani 5. b. osztályos (József Attila Általános Iskola, Esztergom) 
Budai Ketrin 7. osztályos (Füzes Utcai Cigány Nemzetiségi Általános Iskola, Tatabánya) 
Ruska Zétény 8. osztályos (Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola, Baj) 
Egri Elizabet  7. osztályos (Simor János Általános Iskola, Bajna) 

Interaktív környezetvédelmi bemutatósátor a Víz - Zene Virág Fesztiválon 
Nagy érdeklődés övezte a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat kitelepülését Tatán 

lezárult az „év diák energiahatékonysági 
menedzsere pályázat 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
ezen a hétvégén két napon át volt jelen hazánk 
legnagyobb családi fesztiválján! A kitelepülés a 
lakossági környezeti szemléletformálás jegyében 
elindított programsorozat keretében történt. Az 
előző hétvégén Súrra és Máriahalomra, míg ezen 
a hétvégén a vizek városába látogattak el a 
Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai.  
Tették ezt klímaváltozás elleni küzdelemben 
zászlóshajónak számító megyei klímastratégia 
készítését és éghajlat-változási platform 
létrehozását célzó uniós projekt keretében, sok-
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sok családi és gyermekprogrammal színesítve. Volt filmvetítés, kézműves foglalkozás, környezeti 
tanácsadás, de a vállalkozóbb kedvűek kérdőíveket és tesztlapokat is kitölthettek, számot adva  a 
klímaváltozással kapcsolatos ismereteikről.  A sátor „forgalmát” jól szemlélteti az a közel 500 kérdőív és 
tesztlap, amit a rendezvényre kilátogató fesztiválközönség töltött ki.  A projekt keretében a Megyei 
Önkormányzat 2000 aktív elérést vállalt, amiből 1600 elérést már a megyei óvodai és általános iskolai 
rajz illetve középiskolai fotópályázatával teljesített. Amíg a rajz-és fotópályázatok még korábban 
lezárultak, addig a középiskolás diákok környezeti szemléletformálását célzó az „év diák 
energiahatékonysági menedzsere” program ezen  a hétvégén ért révbe. A legjobbakat stílszerűen a 
biodiverzitás fővárosában Tatán díjazták, a Víz-Zene-Virág fesztivál szombati napján. A családi színpadon 
a legjobbaknak járó elismeréseket Czunyiné Dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, országgyűlési 
képviselő, Berczellyné Nagy Marianna a Tatabányai Szakképzési Centrum Főigazgatója és Borsó Tibor a 
megyei közgyűlés alelnöke adta át. A Megyei Önkormányzat lakossági szemléletformálási 
programsorozata 2017. szeptember 9-én a várgesztesi Lovagi játékokkal folytatódik. 
 
Az év diák energiahatékonysági menedzser pályázat díjazottai: 
 
1. Helyezett: Molnár Laura Viktória, TSZC Szent Imre Gimnázium és Szakgimnázium 
2. Helyezett: Meszlényi Pál, Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium 
3. Helyezett: Máté Olivér, TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
Különdíjas: Tenk Vanessza, Hamvas Béla Gimnázium, Oroszlány 
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JÖVŐBENI ESEMÉNYEK  

A lakossági nyilvánossági akciók folytatódnak: 

A lakossági szemléletformálás jegyében az aktív elérés érdekében 4 települési rendezvényre is 
kitelepülünk. 2017. június 17-én szombaton a súri falunapon, 18-án vasárnap pedig Máriahalmon a 
nyárindító családi pikniken, 2017. június 24-25-én (szombat-vasárnap) pedig a tatai Víz-Zene Virág 
fesztiválon vettünk részt. Minden rendezvényen 10.00-18.00 között interaktív sátorral vagyunk jelen. A 
helyszínen filmvetítésekkel, gyermekfoglalkozásokkal, környezeti tanácsadással készülünk. A résztevők 
kérdőívek és tesztlapok kitöltésével adhatnak számot a klímaváltozással kapcsolatos ismereteikről, 
illetve oszthatják meg a tárgyban megszerzett tapasztalataikat. Célunk, hogy a megye lakossága váljon 
szövetségeseinkké, és tegyük együtt a közbeszéd tárgyává a klímaváltozást! Találkozunk szeptember 9-
én szombaton Várgesztesen a lovagi játékokon.  
Augusztusra elkészül a Komárom-Esztergom megyei klímastratégia egyeztetési változata 

Várhatóan még augusztus végére elkészülhet a megyei klímastratégia egyeztetési változata, amit már a 

Klímabarát Települések Szövetsége is véleményezett. Ezt követően tárgyalhatja mega megyei éghajlat-

változási platform is, majd kezdetét veheti a társadalmasítási folyamat is, ami 3 ágazati workshop-ból és 

egy nagyszabású konferenciával zárul december elején. A stratégia társadalmasított változatát 

várhatóan a 2018. januári ülésén fogadhatja el a megyei közgyűlés. 

Szeptembertől már lehetőség nyílik a települési klímastratégiák elkészítésére is 

Szeptembertől lesz pályázható a Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás KEHOP 1.2.1 kiírás. Az igényelhető támogatás összege 5-20 Millió Ft, a támogatási 

intenzitás 100 %! A kiírás tervezete az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/kehop-121-

helyi-klmastratgik-kidolgozsa-valamint-a-klmatudatossgot-erst-szemlletformls 
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