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NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Mintegy félezer nógrádi lakos támogatta aláírásával a Nógrád Megyei Klímastratégiát, az 
immáron XI. alkalommal megrendezésre kerülő Megyenapon, amelynek idén Pásztó adott 
otthont. A szakértői alapdokumentum minden megyei lakos számára elérhető, sőt 
észrevételeikkel és javaslataikkal befolyásolhatják is a végleges változatot. Nógrád Megye 
Önkormányzata megbízásából a Dipol Csoport szakértőivel és szervezésében zajló projekt 
keretében az ún. Globális klímasátorban szakértők várták az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat, 
akik a komoly témáról folyó beszélgetéseken túl, különböző játékos feladatok során szerezhettek 
újabb ismereteket a helyi klímahelyzetről.   

 

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. szeptember 23-án Pásztón rendezték meg a XI. Nógrádi Megyenapot, amely hagyományosan 
kedves ünnepe a nógrádiaknak. A közel 3000 látogató 100 kiállító ajánlatából és számos színpadi 
programból válogathatott a nap folyamamán, ezért is örömteli, hogy ilyen nagy számban figyeltek oda 
a résztvevők a klímaváltozás lehetséges következményeit és az azokra való helyi és egyéni felkészülést 
hangsúlyozó kezdeményezés szakértőire.  

Az ünnepélyes Megyei Közgyűlésen Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Elnöke köszöntőjében többek között hangsúlyozta, hogy „a klímaváltozás ténye ma 
már a mindennapjainkban is jól érzékelhető bárki számára, Nógrád megye érintettsége pedig az árvízek, 
villámárvízek, az ivóbázisok és a természeti értékek veszélyeztetettsége, valamint az erdőtüzek 
gyakorisága miatt magas.  
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A települések vezetőinek kiemelt szerepük van tehát abban, hogy a környezeti értékek és a helyi 
lakosság életminőségének megőrzését célzó kezdeményezések élére álljanak. A szemléletformálást a 
családban és a legkisebbeknél elkezdve, és a köz bölcsességét felhasználva kell folyamatossá tenni.  
Végezetül pedig felszólította a jelenlévőket, hogy aláírásukkal is támogassák a megyei klímastratégia 
létrejöttét” – amelyet a jelenlévők szép számban meg is tettek, a Közgyűlésnek helyet adó Művelődési 
Ház előterében kihelyezett aláíróíveken.    

A megyei klímastratégia kialakítását gondozó, a szakmai és szervezési feladatokat ellátó Dipol Csoport 
ügyvezetője, Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor elmondta: „meggyőződése, hogy csak teljes körű 
összefogás adhat esélyt a megyének, hogy a jövő generációk életét is meghatározó klímatudatos 
megoldások szülessenek, a hivatali döntésekben és a lakossági hétköznapokban egyaránt. E stratégiai 
projekt iránymutató lesz a helyi klímastratégiák kidolgozása és az azok nyomán megvalósuló 
intézkedések és változtatások tekintetében.” 

A projekt keretében megvalósuló következő akciókról is szót ejtve három településen, 
Balassagyarmaton, Pásztón és Rétságon októberben és novemberben megrendezendő workshopokra 
hívta fel a figyelmet. 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. „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!” 

 

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.  

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 víziközmű-szolgáltatás. Az éves hőmérsékleti maximumokban megfigyelhető 
emelkedés, az egyre gyakoribb hőhullámok, valamint a szélsőséges, sokszor jelentős jégkárral járó 
csapadék események és az ezekhez kapcsolódó árvíz mind átlagon felül terheli a térség társadalmi, 
környezeti és gazdasági potenciálját.  
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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. 

 

További információk: Nógrád Megye Önkormányzata www.nograd.hu oldalon  

 

 

 

http://www.nograd.hu/

