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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben” címmel 
(projektazonosító: KEHOP-1.2.1-18-2019-00251) sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, így 20 millió forint 
vissza nem térítendő támogatásból helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok megvalósítására kerül sor 
városunkban. A projekt várható befejezése 2022. május 31.

A  projektmegvalósítás  első  lépéseként  a  klímastratégia  kidolgozásához  szükséges
megalapozó adatbázist készítettük el és a projektbe bevont külső szakértő cég 2021.
július  15-ével  elkészítette  a  klímastratégia  vitaindító  változatát.  Az  önkormányzati
egyeztetéseket követően a projekt keretében szervezett workshoopok keretében 2021.
őszén fogjuk megkezdeni a dokumentum társadalmi partnerekkel és szakemberekkel
történő megvitatását.

A projekt keretében megvalósuló szemléletformáló programokba elsőként Eger város
óvodásait  vontuk  be.  Nekik  a  klímavédelem,  klímaváltozás  elleni  fellépés  témában
rajzpályázatot hirdettünk meg júniusban. A város szinte minden óvodájából, érkeztek
alkotások,  összesen  103  kisgyermek  rajzai.  A  gyermekek  az  óvodapedagógusok  és
szülők segítségével nagyon kreatívan oldották meg a feladatot.  Különböző technikai
megoldásokkal, mint pl. 3 dimenziós technika és ötletes témaválasztásokkal, mint pl.
az én zöld óvodám, szelektív szemétgyűjtés, jegesmedvék életterének megváltozása is
találkoztunk. Jelenleg a pályaművek bírálata zajlik, eredményhirdetés szeptemberben
várható. 

2021. július 29.-én a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő foglalkozásokat
szervezünk.  Ennek  keretében  a  Szivárvány  Óvoda  3  óvodájában,  továbbá  a  Bródy
Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtás  és  az  EKMK  táboraiban  résztvevő  gyermekek
„ÖKOsan  élve,  nézz  szembe  a  szemeteddel”  című  kreatív  játékos  foglalkozáson
vehetnek részt, melynek fő üzenete, hogy a gyermekek tisztában legyenek a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságával.

A klímavédelmi tanulmányi verseny keretében, művészeti középiskolás tanulók részére
meghirdetett  logópályázatra sajnos  a  vírus  helyzet  és  az érintett  iskolák tanév végi
feladatai  miatt  nem  érkeztek  pályaművek.  A  logópályázat,  melynek  témája  „az
éghajlatváltozás jelensége és a klímaváltozás elleni fellépés Egerben” 2021. őszén újra
meghirdetésre kerül.



A  tanulmányi  versenyeket  a  következő  nevelési  évben  az  általános  iskolás  és
középiskolás diákok körében szeretnénk folytatni. Rajz és fotópályázat meghirdetését
tervezzük. 

A projekt eredményei Eger város honlapjának aloldalán, a projekt kommunikációra 
létrehozott alábbi linken elérhetők: 

https://www.eger.hu/hu/varos/fejlesztesi-projektek/c/helyi-klimastrategia-kidolgozasa

https://www.eger.hu/hu/varos/fejlesztesi-projektek/c/helyi-klimastrategia-kidolgozasa

