
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sajtóközlemény 

 
Klímatudatosság erősítése Újpesten – Szemléletformáló workshop szépkorúaknak 

 
2019/április/23. 

 

Az Újpesti Önkormányzat 20.000.000 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból 

valósítja meg a Klímatudatosság erősítése Újpesten - KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 pályázati 

projektet, amelynek keretében elkészítik Újpest Klímastratégiájának dokumentációját, valamint 

kialakításra kerülnek a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás- és 

szemléletformálás társadalmi feltételei. A program 2019. áprilistól 2020. május végéig tart, 

amely idő alatt elkészül az az átfogó és ágazat-specifikus, koncentrált elemzéseket tartalmazó 

dokumentum, amelyben jól beazonosíthatók lesznek a kerületben megjelenő, 

éghajlatváltozással összefüggő problémák és kihívások. Ezzel egyidőben szemléletformáló 

akciók keretében megvalósul a kerület lakosságának széleskörű tájékoztatása és a témában 

való jártasságának elmélyítése.  

 

A projekt célja a Klímatudatosság erősítése Újpesten, igazodva az országos szintű Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégiához, valamint Budapest Klímastratégiájához annak érdekében, hogy 

lefektesse azokat az irányvonalakat és célokat, amelyek megvalósításával az éghajlatváltozás káros 

hatásai hosszútávon megelőzhetőek lesznek. Ezen célokat egyrészt az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentésével, másrészt a szén-dioxid elnyelő kapacitások növelésével, valamint az 

Újpesten élők környezet- és klímatudatos szemléletének javításával érhetjük el.  

A kerületi Klímastratégia, a reális jövőkép, a megfogalmazott célok és intézkedések és a projekt 

keretében megrendezésre kerülő szemléletformáló tevékenységek együttes hatására erősödik a 

lakosság, az intézmények és a vállalkozások probléma iránti érzékenysége. A Széchenyi 2020 

program keretében megvalósuló projektnek köszönhetően egy olyan dokumentum jön létre, amely 

közérthető nyelven biztosít minden olyan információt, amely az újpesti klímaváltozás okozta 

problémákat és az erre vonatkozó megoldásokat, válaszokat tartalmazza. A szemléletformáló 

rendezvények, workshopok, iskolai programok keretében a kerület lakosságának minden szegmensét 

igyekszik elérni a projekt, elsőként az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ lakóit és a Bársonyszív 

Idősek Klubjának tagjait kérdezték a projekt munkatársai tapasztalataikról, ismereteikről a témában, 

melyeket a későbbi kerületi klímastratégia kialakítása során is felhasználnak majd. A jó hangulatú 

délutánon a szépkorú érdeklődők „éghajlat-totót” is kitölthettek, valamint szakértő előadását 

hallgathatták meg arról, hogy ők mit tehetnek a klímaváltozás negatív hatásainak megszüntetéséért. 
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