
 

 

 

 

10 éve szövetségben az éghajlatért 
KlímaSztárokkal ünnepli 10. születésnapját az Éghajlatvédelmi Szövetség 

Az Éghajlatvédelmi Szövetség sajtóközleménye - 2019. szeptember 12. 
 
10 évvel ezelőtt zöld civil szervezetek és kisebb önkormányzatok közreműködésével alakult meg az 
Európai Klímaszövetség hazai hálózata az Éghajlatvédelmi Szövetség. Az együttműködés egyik első 
kampánya a KlímaSztár volt, amely a legjobb helyi klímavédelmi gyakorlatokat díjazza, és mutatja be. 
Az ötödször meghirdetett felhíváson 2019-ben öt település - Budapest XIII. kerület; Kajárpéc; 
Nagyrákos; Nyárádgálfalva (RO); és Veszprém - nyerte el az elismerést. A díjátadóra a Szövetség 
alapító településén, a tavaly európai Climate Star díjjal elismert Kunszigeten kerül sor 2019. 
szeptember 17-én kedden.   
  
Az Agrárminisztérium Zöld Forrásának támogatása idén ötödik alkalommal tette lehetővé a felhívás 
meghirdetését. Az évek folyamán nem változott az alapcél, mely egybeesik az Éghajlatvédelmi 
Szövetség egyik alapvetésével, melyben arra igyekszik rámutatni, hogy a helyi folyamatoknak, 
fejlesztéseknek fontos és megkerülhetetlen szerepe van az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Idén 
először egy meghatározott területen, a települési zöldfelületek gazdálkodásában kerestük a jó 
mintákat. A díjazott öt település olyan követhető mintákat állít más települések és közösségek elé, 
melyek valódi helyi megoldások a változás folyamatában, legyen szó például a hazánkban még nem 
túl gyakori városi mezőkről vagy újszerű települési vízgazdálkodásról. Idén először a zsűri egy 
különdíjat is kioszt a Keszthelyi Környezetvédő Egyesületnek a helyi zöldterületek megóvásáért és 
közösségi alapú fejlesztéséért. 
  
Közleményünkhöz csatoljuk a jubileumi kunszigeti szakmai és közösségi programok meghívóját. Az 
eseményeken örömmel látjuk a sajtó képviselőit is! 
 
Bővebb információ a rendezvényről és a KlímaSztár 2019 programról: Lajtmann Csaba; 
lajtmann@gmail.com; 06 30 232 66 58 
  
Felvilágosítás a díjazott településeken megvalósult fejlesztésekről: 
- Budapest XIII. kerület - Közterületi, zöldhálózat fejlesztési stratégia 2015-2019 programjának 
megvalósítása - Gábor Péter - 30/864-4842 - gaborpeter@kozszolgaltato.bp13.hu 
- Kajárpéc - Szemléletformáló zöldfelület-fejlesztés és -védelem - Laki György - 20/982-2636 - 
polgarmester@kajarpec.hu 
- Nagyrákos - Virágzó település a Völgyhíd lábánál - Németh Istvánné (Baksa Eszter) - 30/235-0895 - 
baksa.eszter@freemail.hu 
- Nyárádgálfalva (RO), a környezetbarát község - Karácsony Károly – 40/745542610 -
primar@galesti.ro 
 - Veszprém - Vadvirágos város - Szalay Tímea - 30/946-0658 - timi@csalan.hu 
- KlímaSztár 2019 különdíjas Keszthelyi Környezetvédő Egyesület a helyi zöldterületek megóvásáért 
és közösségi alapú fejlesztéséért - Frostner Anna - 70/555-3227-Keszthely.korke@gmail.com 



 

 

 

10 éve szövetségben az éghajlatért 
az Éghajlatvédelmi Szövetség szakmai és közösségi rendezvényeire  

 

Kunsziget, Kultúrház (Kossuth tér 9.) 
2019. szeptember 17-18. kedd - szerda 

 
 
Programtervezet 
 
2019. szeptember 17. kedd  
9:30‐10:00  Megérkezés, regisztráció – Kunsziget, Kultúrház (Kossuth tár 9.) 
10:00-10:15 Köszöntő – Lendvai Ivánné Kunsziget polgármestere, és Lajtmann Csaba az 

Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke 
10:15-11:45 Helyi kezdeményezések, európai együttműködés - a Polgármesterek Klíma- és 

Energiaügyi Szövetsége 
 - Polgármesterek Szövetsége: Egy egyedülálló kezdeményezés – Lajtmann Csaba az 

Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke 
 - KlímaSztár Kunsziget – a település fenntarthatósági kezdeményezései - Lendvai 

Ivánné Kunsziget polgármestere 
- Magyarország törekvései az éghajlati politikában - Dr. Botos Barbara az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára  

11:45-12:00  Kávé- és teaszünet 
12:00-14:00 KlímaSztár 2019 – Települések zöldfelületi mintaértékű tevékenységei   
 - Köszöntő gondolatok: Németh Zoltán a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 

elnöke  
 - KlímaSztár 2019 díjainak ünnepélyes átadása 
 - A bírálat összefoglalója - Marton Miklós az Agrárminisztérium Környezetfejlesztési 

és -stratégiai Főosztály környezetpolitikai referense 
 - KlímaSztár 2019 díjazottak bemutatkozó előadásai: 
 - Budapest XIII. kerület - Közterületi, zöldhálózat fejlesztési stratégia 2015-2019 

programjának megvalósítása; 
 - Kajárpéc - Szemléletformáló zöldfelület fejlesztés és védelem; 
 - Nagyrákos - Virágzó település a Völgyhíd lábánál; 
 - Nyárádgálfalva a környezetbarát község; 
  - Veszprém - Vadvirágos város; 
 - KlímaSztár 2019 különdíjas Keszthelyi Környezetvédő Egyesület a helyi zöldterületek 

megóvásáért és közösségi alapú fejlesztéséért 
14:00-15:00  Ebéd Kunsziget ízeiből 
15:00-17:30  Az európai együttműködés lehetőségei a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 

Szövetségében – szakmai műhelytalálkozó  
A műhelytalálkozón a résztvevők aktív részvételével tekintjük át a Polgármesterek 
Szövetségének gyakorlatát és lehetőségeit. Levezető Lajtmann Csaba az 
Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke 

  



 

 

 

15:00-17:30 Két keréken a Szigetközben – Közösségi biciklitúra a hédervári Árpád-tölgyhöz, 
Magyarország legidősebb fájához 
Az érdeklődő résztvevőknek biciklit biztosítunk, a 30 km hosszú túrán nincsenek 
jelentősebb emelkedők. Túravezető Laki György Kajárpéc polgármestere, az 
Éghajlatvédelmi Szövetség alelnöke 

18:00-19:30 Környezet – Élmény – Közösség – vidám szemléletformálás és közösségfejlesztés  
 Erős János – a KASZT (Kunszigeti Amatőr Színjátszó Társulat) előadásának nyilvános 

főpróbája 
 A dzsungel könnye, avagy többet ésszel, mint láncfűrésszel! – A Kajárpéci Vízirevü 

előadása 
19:30-21:00 Vacsora 
 
2019. szeptember 18. szerda 
9:00‐10:00  Az Éghajlatvédelmi Szövetség rendkívüli tisztújító küldöttgyűlése  
10:00-13:30 Közösségi energia: gyakorlatok és új lehetőségek 

- Közösségi energia: új lehetőségek a megújuló energia termelésben és 
felhasználásban – Kovács Bence a Magyar Természetvédők Szövetségének energia 
programmunkatársa 

 - Közösségi tervezés a gyakorlatban az energetika területén – Bozzay Balázs a Pannon 
Megújuló Energia Klaszter alelnöke  

 - Kunszigeti energetikai fejlesztések a település közintézményeiben – Lendvai Ivánné 
Kunsziget polgármesterének vezetésével tanulmánysétán nézzük meg a megvalósult 
fejlesztéseket.   
- Közben: Kávé- és teaszünet 

13:30-14:30 A találkozó zárása, ebéd 
 
Részletek és bővebb felvilágosítás – Lajtmann Csaba – 06 30 232 6658 – lajtmann@gmail.com 
 
     Tisztelettel:  
 
Győr, 2019. szeptember 11. 
 
 
 
 
 Lajtmann Csaba Lendvai Ivánné 
 elnök polgármester 
 Éghajlatvédelmi Szövetség Kunsziget község önkormányzata 

mailto:lajtmann@gmail.com

