A KEHOP-1.2.1-18-2018-00044 „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Vértesszőlős és Baj térségében”
A projekt rövid összefoglalója
Baj és Vértesszőlős, települések a klímavédelem szolgálatában!
Bemutatjuk egy újabb fontos uniós program előrehaladását. Ez a projekt egy mindenkit
érintő és sajnos egyre inkább fenyegető veszély mérséklését szolgálja. A
klímaváltozásról van szó, ami egyre inkább már az ajtónkon kopogtat. Napjainkban
mindenki a saját bőrén tapasztalhatja, hogy életünk gyökeresen megváltozott.
Nyaranta egyre kínzóbb hőhullámokat kell átélnünk és özönvíz szerű villámárvizekkel
kell szembesülnünk. Mindenki által ismert és tudott az a kutatók által már bizonyított
tény, hogy a klímaváltozásért a természetes folyamatokon túl az emberiség a felelős.
Az üvegházhatású gázok egyre fokozódó kibocsátása ugyanis meggyorsítja és
megerősíti azokat a folyamatokat, amelyek klímánk gyökeres szintű megváltozásáért
felelősek.
Korábbi KEHOP 1.2.0-ás uniós forrásból még korábban elkészültek a megyei
klímastratégiák, amelyek a Klímabarát Települések által készült egységes módszertan
alapján kerültek kidolgozásra. A stratégiák számba vették a megyék védendő értékeit,
számszerűsítették a kibocsátásokat, célokat, és intézkedéseket fogalmaztak meg.
Annak érdekében pedig, hogy a célokat meg is valósítsák egy asztalhoz ültették a
klímaváltozás mérsékléséért tenni képes szereplőket, így a nagyipari kibocsátókat,
gazdasági érdekképviseleteket,
önkormányzatokat,
hatóságokat
és
civil
szervezeteket, megalakítva a megyei éghajlat-változási platformokat. A folyamat nem
állt meg, a megyei klímastratégiák elkészítésével. Most a településeken van a sor. Baj
és Vértesszőlős települések számára a klímavédelem mindig kiemelt szempont volt,
így éltek a lehetőséggel és egy közös klímavédelmi projekt megvalósításával
segítettük, erősítettük a megyei klímavédelmi célok megvalósítását. Baj és
Vértesszőlős települések a megyei területfejlesztési tervekben nevesített
„városhálózati csomópont” térség települései.
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00044 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Vértesszőlős és Baj
térségében” című projekt keretében széles körű partnerségi tervezés keretében
elkészült a két település közös klímastratégiája. A partnerségi tervezésbe több mint
100 szervezetet (többek között önkormányzatokat hatóságokat, gazdasági
érdekképviseleteket, civil szervezeteket) vontunk be.

A beérkezett észrevételeket a tervező kollégák beépítették a két település közös
klímastratégiájába. Az elkészült és társadalmasított dokumentumot a KomáromEsztergom Megyei Éghajlat-változási platform a 2021.08.30-ai ülésén
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A projekt keretében valamennyi célcsoportot
megcélzó környezeti érzékenyítés és szemléletformálás is megvalósult.
Ennek keretében 5 workshop-ra került sor (önkormányzatok, pedagógusok, a
lakosság és a civil szervezetek, illetve a vállalkozások részvételével) összesen 149
résztvevővel. Az események 2020.08.24- 2021.05.31 között zajlottak. Két esemény
volt Vértesszőlősön, 1 Bajon és két workshop pedig online került lebonyolításra.

A lakosság klímaváltozással szembeni érzékenyítésére települési figyelemfelhívó
akciókat szerveztünk (704 fő résztvevő), ez 5 rendezvényt fogalt magában.


2021.06.19: Vértesszőlős, Közösségi Ház 43 fő elért személy (részt vett az
általunk szervezett foglalkozásokon, kérdőívet töltött ki)



2021.08.07.: Vértesszőlős Roma családi nap (kitelepülés): 198 fő



2021.08.28 Vértesszőlős Falunap (kitelepülés): 216 fő



2021.08.28 Baj Falunap (kitelepülés): 232 fő



2021.09.25 Vértesszőlős, szüretünnep (kitelepülés) :15 fő

A projekt keretében két konferenciát szerveztünk (2021.05.25: 42 fő résztvevő,
2021.10.28: 20 fő résztvevő. 2021. október 15-én 19 fő részvételével megalapítottuk
a Baj-Vértesszőlős Klímavédelmi kerekasztalt (a kerekasztal tagjai:
önkormányzatok, önkormányzati intézmények, helyi vállalkozások és civil
szervezetek képviselői).
A projekt megvalósítása a koronavírus járvány ideje alatt sem szünetelt, ebben az
időszakban a rendezvényeinket ONLINE formában a virtuális térben valósítottuk meg.

2021.05.31-én 29 fő részvételével egy további kerekasztal ülést is szerveztünk. A
helyi és környékbeli óvodások és általános iskolák részére rajzpályázatot
hirdettünk, amire összesen 104 pályamű érkezett.
A középiskolások részére fotópályázatot hirdettünk meg, amire 15 pályamű
érkezett. 2021.06.30 nagyszabású szakirányú klímavédelmi tanulmányi
kirándulásokat szerveztünk Tata-Agostyánba az öko-faluba, amelyen a rajz-és
fotópályázaton résztvevő és díjazott diákok, a pedagógusok és kerekasztal tagok
vettek részt (összesen 87 fő).

2021.10.04-09. között Vértesszőlősön a Közösségi Házban interaktív klímavédelmi
kiállítással egybekötött kreatív és játékos foglalkozásokat szerveztünk. A
Foglalkozások keretében a résztvevőknek lehetőségük nyílott arra, hogy részt
vegyenek egy interaktív kiállításon, ahol értékes információkat szerezhetnek a
környezeti elemekről (pl. föld, víz, levegő) de a klímavédelemmel kapcsolatos
ismereteket is szerezhettek játékos formában. Az óvodás és általános iskolás
gyermekek a klímavédelemmel kapcsolatos kézműves foglalkozásokon és játékos
foglalkozásokon is részt vehettek és a tárgyban szerzett ismereteiket klímakvíz
formájában kérdőívek kitöltésével is lemérhették. A foglalkozások keretében a
szervezők lehetőséget biztosítottak a szülők bevonására is. Az egyhetes eseményen
a helyi óvoda és általános iskola mellett Tatáról, Tatabányáról, Szomódról,
Esztergomból és Dorogról is érkeztek diákok. Az egy hét alatt összesen 528 fő vett
részt a kiállításon és a foglalkozásokon. A nagy érdeklődés miatt a vértesszőlősi
közösségi ház már szinte szűkösnek bizonyult.

A projekt keretében még létrehoztunk egy interaktív holnap aloldalt és 2000
példányban tájékoztató kiadványt is készítettünk.

A projekt 2021.12.29-ével zár. A projekt keretében az indikátorok a ledokumentált
aktív és passzív elérések. Az aktív elérések (pl. kitöltött kérdőív, rajz, fotó,
elkészült pályamű, vagy bármilyen a klímaváltozással kapcsolatos kétoldalú
kommunikáció) esetében az elvárás 1580 fő volt, a teljesítés pedig végül közel
1800 lett. A passzív elérések száma 20.490 fő, ennek teljesítése pedig jóval több
lett, több 115.000 fő. A projekt keretében még egy közösségi médiakampány is
megvalósult, ami a felhalmozott ismeretek hatékony továbbadását szolgálta,
illetve a helyi nevelési és oktatási intézményekben rajzversenyek és interaktív
klímavédelmi órák kerültek megtartása.

