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HÍRLEVÉL 
2017. III. szám 

szeptember 
 
KEHOP Kedvezményezetti találkozó 

 
 2017. augusztus 29-én Budapesten szervezett találkozót a KEHOP 1.2.0 kiírás érintettjei részére a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Helyettes 
Államtitkársága. A meghívottakat Pungor Szilvia köszöntötte. A rendezvényen résztvevő megyei önkormányzatok 
számot adhattak projektjeik előrehaladásáról és megoszthatták egymással a projekt végrehajtása során felmerült 
nehézségeiket és tapasztalataikat is. Az interaktív találkozón kérdéseket is megfogalmazhattak az Irányító Hatóság 
felé. A rendezvényen a Klímabarát Települések Szövetsége is részt vett. A Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzatot Hummel Rudolf projektmenedzser, titkárságvezető és Szokolai Brigitta titkársági menedzser 
képviselte. Az Irányító Hatóság a közeljövőben egy újabb találkozót is szervez, ahol az érintettek a megyei 
klímastratégiával kapcsolatos módszertani kérdéseket és tapasztalataikat is megoszthatják. 
 

IX. Várgesztesi Lovagi Játékok 

2017. szeptember 9-én Várgesztesen rendezték meg a már hagyományosnak számító Lovagi Játékokat. 
Kilencedik alkalommal népesült be az impozáns vár szomszédságában elterülő várrét a festői szépségű 
vértesi faluban.  Köszönhetően a hagyományőrző produkcióknak, a korabeli viseletek és harcászati 
bemutatók adta vizuális látványnak a szemünk előtt elevenedett meg a történelem. 
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 Mindezt tovább fokozta gólyalábas vásári forgatag, a korhű 
hangszerekkel előadott zenés produkciók és kézműves 
bemutatók is.  
A nagyszabású rendezvényre a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat is kitelepült interaktív klímavédelmi 
bemutatósátrával.  
A várgesztesi kitelepülés immár a 4. lakossági nyilvánossági 
akciója volt az Önkormányzatnak, hiszen korábban már 
kilátogatott a súri falunapra, a máriahalmi családi piknikre és a 
tatai Víz – Zene - Virág Fesztiválra is. A kitelepülés alkalmával 

ezúttal sem maradtak el a gyermekfoglalkozások, játékos vetélkedők, az érdeklődők pedig tesztlapok és 
kérdőívek kitöltésével ismét számot adhattak a klímaváltozással kapcsolatos ismereteikről. A 
rendezvénysátorban emellett környezeti és klímavédelmi szemléletformálás és jó gyakorlatok átadására 

is sor került. A sátor látogatottságát nézve érdeklődőkben 
nem volt hiány. A rendezvényre kilátogatott Czunyiné dr. 
Bertalan Judit Kormánybiztos, országgyűlési képviselő és 
Borsó Tibor projektvezető, a Komárom-Esztergom megyei 
Közgyűlés alelnöke is. A kitelepüléssel kapcsolatos 
sporttevékenység ezúttal a teniszre koncentrálódott. A 
helyszín a Várrét szomszédságában fekvő Villapark 
teniszpályája volt. A tornán a megyei klímavédelmi platform 
vezetője Turi Bálint is teniszütőt ragadott.  

 
A páros tenisztorna végeredménye: 
 
1.) Tapolcsányi Patrik-Horváth Márk (Kisbér) 
2.)Turi Bálint – Richter Attila (Komárom) 
3.)Mászáros András – Sinkó Gyula (Ács, Esztergom)  
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Rendhagyó szakmai nap és platformülés Táton 

2017. szeptember 13-án a Táti 

Városháza tanácstermébe várta a 

Komárom-Esztergom Megyei 

Önkormányzat és a Klímabarát 

Települések Szövetsége 

megbízásából eljáró Zöldtárs 

alapítvány a megyei klíma platform 

tagjait. A szakmai nap célja kettős 

volt, egyrészt egy jól sikerült táti 

klímaadaptációs projekt 

megismerése, másrészt pedig a 

soron következő III. negyedéves ülés megtartása. A részvevőket Borsó Tibor a Komárom-Esztergom 

megyei Közgyűlés alelnöke, Turi Lajos Tát Város Polgármestere és Baloghné Gaál Zsófia a Zöldtárs 

Alapítvány képviselője köszöntötte. A szakmai nap nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen a megyei 

klímaplatformot alapító 31 szervezet 

közül 18 személyesen is képviseltette 

magát az eseményen, de platform 

tagok mellett több más szervezet és 

a helyi civil szervezetek képviselői is 

megtisztelték jelenlétükkel az 

eseményt. 
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Kostyál János a Táti Polgármesteri Hivatal munkatársa a projekt felelőse így nagyszámú érdeklődő 

kíséretében mutathatta be a Tát-Tokod települések csapadékvíz-gazdálkodásával és a két település 

klímaadaptációjával összefüggő projektjét, ami követendő példa is lehet mások számára  is, hiszen a 

megváltozott éghajlati viszonyokhoz csak együttesen, összefogva tudunk hatékonyan alkalmazkodni. A 

projekt előzményéről elhangzott, hogy Tokod és Tát településeken elsősorban a magas talajvízszint, a 

bányászat megszűnése miatti vízfakadások és az extrém nagy mennyiségű csapadék okoznak gondot. A 

projekt keretében a településen a csapadékvíz elvezetésére nyílt és zárt csapadékvíz elvezető rendszerek 

kiépítése, 12 km hosszan pedig a meglévő rendszerek karbantartása történt meg, de elkészült Tát-

Kertváros csapadékvíz elvezetésének elvi vízjogi engedélyes terve is. A 776 ezer EUR uniós forrásból 

megvalósuló projekt része volt még Tokod-Üveggyár településen egy monolit „U” szelvényű 

csapadékvíz-csatorna kiépítése és az extrém esőzések során felhalmozódó csapadék tárolására egy 

30,240 és 600 m3-es kapacitású puffer-tározó kialakítása is, amit a jövőben rekreációs célú 

hasznosítással (dísztó) kínnak tovább bővíteni.  Tát település már évek óta klímatudatos gazdálkodást 

folytat, köszönhetően az önkormányzat épület-energetikai fejlesztéseinek, az éves megtakarítás már 

több mint 3 millió Ft-ot tesz ki. A résztvevők miután a helyszínen is megtekinthették a fejlesztéseket, 

13.00 órától kezdődő platformülésen a megyei klímastratégia tervezői változatát is megismerhették. Az 

ülést Turi Bálint megyei közgyűlési képviselő, a megyei klímaplatform vezetője nyitotta meg, majd a 

KEHOP 1.2.0 forrásból megvalósuló projekt előrehaladásáról Hummel Rudolf projektmenedzser adott 

részletes tájékoztatást. A megyei klímastratégia tervezői változatát a tervet jegyző Magyar Innováció és 

Hatékonyság Nkft. szakértője Oletics Zoltán mutatta be. A megyei klíma platform idei harmadik ülése 

élénk érdeklődés mellett zajlott, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a stratégia elkészült fejezeteihez sok 

hozzászólás és észrevétel érkezett. A megye a korábbi tervezései során is alkalmazta a közösségi 

tervezés módszertanát, így nem meglepő, hogy a mostani tervezési folyamatot is széleskörű részvétel 

mellett zajlik. Mivel a megyei klímastratégiát minden bevont és felkért szervezet a magáénak is érzi, 

valószínűsíthető, hogy a megvalósítás során is tevékenyen vesznek majd részt a lefektetett célok és 

intézkedések gyakorlati megvalósításában.  
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A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a megyei klímastratégia tervezői változatához az 

észrevételeket szeptember 21-ig várta a platform tagoktól, ezt követően a Klímabarát Települések 

Szövetségéhez kerül a tervezői anyag, majd kezdetét veszi a társadalmasítás is, a stratégiát a megyei 

közgyűlés várhatóan a 2018. januári ülésén fogadja majd el. 

 

Helyzetjelentés a „Klímaváltozás Komárom-Esztergom megyében” rajz-és 

fotópályázatok pályaműveiből rendezett kiállítás-sorozat komáromi, bakonysárkányi és 

nyergesújfalui állomásáról 

Kezdetét vette a Klímaváltozás 

Komárom-Esztergom megyében” 

rajz-és fotópályázat kiállítás-sorozata 

A komáromi Feszty Árpád Általános 

Iskola volt a helyszíne 2017. szeptember 

14-én szerdán  a megyei óvodások és 

általános iskolások, illetve középiskolások 

klímaváltozással kapcsolatos 

szemléletformálását célzó rajz és 

fotópályázatok pályaműveiből tartott 

rendhagyó kiállításnak. A Komárom-

Esztergom Megyei Önkormányzat még a 

tavasz folyamán a megyei óvodások, alsó 

és felső tagozatos általános iskolások 

részére rajzpályázati felhívásokat, míg a 

középiskolások számára fotópályázatot tett közzé.  
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Borsó Tibor a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke az ünnepélyes megnyitón örömmel nyugtázta, 

hogy valamennyi pályázat fokozott érdeklődés mellett zajlott, amit legjobban a közel 2000 beérkezett pályamű 

igazol. A megyei önkormányzat a 8 legaktívabb településen (Komárom, Bakonysárkány, Nyergesújfalu, Pilismarót, 

Tát, Tatabánya, Bábolna, Esztergom) kiállításokat is szervez a beérkezett alkotásokból és egy díszoklevél 

átadásával ismeri el a településeken működő óvodák és általános iskolák erőfeszítéseit. Így történt ez 

Komáromban is, ahol a házigazda iskola hagyományőrző produkcióját követő díjátadón a díszoklevelet Turi Bálint 

Komárom város alpolgármestere vette át Borsó Tibor megyei közgyűlési alelnöktől.  

A díjátadón elhangzott, hogy a helyszín kiválasztása sem volt véletlen, hiszen a Kiss Mária vezette komáromi 

Feszty Árpád egyike volt a legaktívabb intézményeknek. A mennyiséghez pedig minőség is párosult, hiszen az alsó 

tagozatos kategóriában a Feszty 3 különdíjat is elhozott. A kiállításon természetesen jelen voltak a komáromi 

óvodák is, nem érdemtelenül, hiszen az óvodások számára meghirdetetett kategóriában a végső győztest is egy 

komáromi óvoda, név szerint a Tóparti tudhatja magáénak. A díjátadó után a résztvevők megtekinthették a 

rendhagyó tárlatot is.  

Zsúfolásig megtelt a Faluház Bakonysárkányban 
Bakonyalján folytatódott a megyei önkormányzat klímaváltozással kapcsolatos vándorkiállítása  

 
Komárom után a bakonysárkányi Faluház volt a helyszíne 2017. szeptember 25-én hétfőn a megyei 

óvodások és általános iskolások, illetve középiskolások klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálását 

célzó rajz és fotópályázatok pályaműveiből tartott rendhagyó kiállításnak. Közel 200-an vettek részt a 

rendhagyó tárlaton, így kétség sem férhet hozzá, hogy a házigazdák kitettek magukért és méltó 

állomásai voltak a rendhagyó kiállítás-sorozat 2. állomásának! És ha valakinek nem lett volna elég a 

kiállításon közszemlére bocsátott szebbnél szebb alkotások sokasága, annak ott volt még a helyi 

óvodások látványos produkciója is, ami minden bizonnyal még felejthetetlenebbé varázsolta a tárlatot!  

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat még a tavasz folyamán a megyei óvodások, alsó és felső 

tagozatos általános iskolások részére rajzpályázati felhívásokat, míg a középiskolások számára 

fotópályázatot tett közzé.  
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Borsó Tibor a Komárom-Esztergom Megyei 

Közgyűlés alelnöke az ünnepélyes megnyitón 

örömmel nyugtázta, hogy valamennyi pályázat 

fokozott érdeklődés mellett zajlott, amit 

legjobban a közel 2000 beérkezett pályamű 

igazol. Kiemelte, hogy az aktivitásban élen járt 

Bakonysárkány, hiszen mind a helyi Csukás 

István Óvoda, mind a Fekete István Általános 

Iskola alsó tagozatos diákja kitettek magukért, 

közel 100 értékes alkotással járultak hozzá a 

program sikeréhez. A megyei önkormányzat a 8 

legaktívabb településen (Komárom, 

Bakonysárkány, Nyergesújfalu, Pilismarót, Tát, Tatabánya, Bábolna, Esztergom) kiállításokat is szervez a 

beérkezett alkotásokból és egy díszoklevél átadásával ismeri el a településeken működő óvodák és 

általános iskolák erőfeszítéseit. Így történt ez Bakonysárkányon is, ahol a díszoklevelet Ősz Ferenc a falu 

első embere vette át Borsó Tibor megyei közgyűlési alelnöktől. A díjátadón elhangzott, hogy a helyszín 

kiválasztása sem volt véletlen, hiszen a megyei általános iskolai rajzpályázat alsó tagozatos 

kategóriájának végső győztese is bakonysárkányi, Egri Noel 2. osztályos tanulószemélyében! 

A legaktívabb településre érkezett a vándorkiállítás 
Nyergesújfalu volt a helyszíne a megyei önkormányzat újabb kiállításának 
 
Komárom és Bakonysárkány után Nyergesújfalu volt a helyszíne 2017. október 2-án hétfőn annak a 

tárlatsorozatnak, amit azért hívtak életre, hogy a megyei óvodások és általános iskolások, illetve 

középiskolások klímaváltozással kapcsolatos rajz és fotópályázatain született pályaműveket közszemlére 

bocsáthassák. Az előző két helyszínhez hasonlóan Nyergesújfalu is kitűnő házigazdának bizonyult.  
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A néhány évvel korábban uniós forrásból felújított iskolaépület aulája illusztris helyszínnek bizonyult, a 

tárlaton résztvevő gyermekek zsibongása pedig jelezte, hogy a nyergesi tárlat megnyitója is fokozott 

érdeklődés mellett zajlott. A nagyszámú nézőközönséget Borsó Tibor megyei közgyűlési alelnök 

köszöntötte, aki néhány kérdéssel a gyermeksereg klímaváltozással kapcsolatos ismereteit is lemérte. A 

rögtönzött válaszokból pedig megállapíthatjuk, hogy a nyergesi diákok fokozott aktivitása egyáltalán 

nem volt véletlen. Kellő felelősséggel és tudatossággal közelítenek a témához, ami a felkészítő tanárok 

munkáját is dicséri. Közülük is messze kiemelkedik 

Szample Krisztina, fiatal művésznő a Kernstok Iskola 

rajztanára, aki remekül fogta össze diákjait, így azok 

az egész megyében a legaktívabbnak bizonyultak és 

több különdíjat elnyert alkotással fejezték ki, hogy 

mit is gondolnak a klímaváltozásról. A munkából a 

helyi óvodák is kivették részüket, közülük is 

kiemelkedik a szintén különdíjat elnyerő Napsugár 

Óvoda. A Komárom-Esztergom Megyei 

Önkormányzat még a tavasz folyamán a megyei 

óvodások, alsó és felső tagozatos általános 

iskolások részére rajzpályázati felhívásokat, míg a 

középiskolások számára fotópályázatot tett közzé. Az önkormányzat a 8 legaktívabb településen 

(Komárom, Bakonysárkány, Nyergesújfalu, Pilismarót, Tát, Tatabánya, Bábolna, Esztergom) kiállításokat 

is szervez a beérkezett alkotásokból és egy díszoklevél átadásával ismeri el a településeken működő 

óvodák és általános iskolák erőfeszítéseit. Így történt ez Nyergesújfalun is, ahol a díszoklevelet Abronits 

Tamás a város alpolgármestere vette át Borsó Tibor megyei közgyűlési alelnöktől. A díjátadó után a 

résztvevők megtekinthették a rendhagyó tárlatot is. 
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Társadalmasítás előtt a megyei klímastratégia  
 
A 2017. szeptember 13-ai táti kihelyezett platformülésen ismerhették meg a tagszervezetek a megyei 
klímastratégia egyeztetési változatát és október 2-ig észrevételezhették is azt írásban. Az ülésen 
elhangzottakon túl 8 szervezet tett írásban észrevételt, illetve javaslatot a stratégia tervezői 
változatához. A beérkezett javaslatokat feldolgozzuk és megküldjük a Klímabarát Települések 
Szövetségének (KTSZ). A KTSZ véleményének beérkezését követően indítjuk a széleskörű 
társadalmasítást még októberben.  
 

JÖVŐBENI ESEMÉNYEK  

KEHOP kedvezményezetti találkozó  
2017. október 10. kedd, Budapest Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság, Budapest Váci út 45. 
 
„Klímaváltozás Komárom-Esztergom megyében” kiállítás az óvodai, általános iskolai rajz és 
középiskolai fotópályázatok pályaműveiből 
2017. október 11. Szerda 10.00 óra, Bozóki Mihály Általános Iskola, Pilismarót, Rákóczi u. 14. 
 
Tiszta levegőért, a távfűtés nem gáz szakmai konferencia, a Klímabarát Települések Szövetségének 
rendezvénye 
2017. október 12. csütörtök, Főtáv Zrt. Budapest, Kunigunda útja 49. 
 
„Klímaváltozás Komárom-Esztergom megyében” kiállítás az óvodai, általános iskolai rajz és 
középiskolai fotópályázatok pályaműveiből 
2017. október 20. péntek 10.00 óra, Kultúrház, Tát, Móricz Zsigmond u. 2. 
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„Klímaváltozás Komárom-Esztergom megyében” kiállítás az óvodai, általános iskolai rajz és 
középiskolai fotópályázatok pályaműveiből 
2017. október 27. péntek 10.00 óra, Bábolnai Általános Iskola művészeti kiállítóterme, Bábolna Toldi u. 
24. 
 
KEM klímastratégia társadalmasítása civil és intézményi workshop 
2017. november 7. kedd, Tata Volt Piarista Rendház, Tanoda tér 5. 
 
KEM klímastratégia társadalmasítása gazdasági workshop 
2017. november 16. csütörtök 9.30 óra, KEMKIK székház, Tatabánya Fő tér 36. 
 
„Komárom-Esztergom Megyei Klímastratégia és éghajlat-változási platform létrehozása” KEHOP-1.2.0-
15-2016-00021 projekt 2. (záró) konferenciája 
2017. november 30. csütörtök 10.30 óra, Tatabánya Megyeháza 
 




