
 
 
 
 
 
Város Önkormányzata 

 

 
Biatorbágy Város 
Önkormányzata 
2051 Biatorbágy, 
Baross Gábor u. 2/a. 
www.biatorbagy.hu 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00147 projekt 

 
 

 
Sajtóközlemény 

 
Klímavédelmi szemléletformálás az óvodákban - Biatorbágyon 

2021/12/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A járványügyi szabályok szigorú betartása mellett rendezték meg a város öt önkormányzati 

tagóvodájában azt a klímatudatosságot erősítő programot, melynek során az óvodások megismerhették 

Hód Huncutka kalandjait, ennek keretében környezetünk védelmének fontosságát. A kicsik mesefilm 

segítségével tanulhattak arról, hogy miért rossz a légszennyezés, miként hat a klímaváltozás a vadonélő 

állatokra és a természeti környezetre, illetve hogyan gyűjtsék szelektíven a hulladékokat. A filmnézés 

után játékos tudásfelmérőt is kitöltöttek az óvodások, ezután pedig újrahasznosított anyagokból 

barkácsolhattak különböző játékokat. 

A biatorbágyi klímastratégia projekt szemléletformáló rendezvényeiért felelős Atrois Training & 

Consulting Kft. ügyvezetője, dr. Forgó Gábor örömmel tájékoztatott arról, hogy már a legkisebbeket 

is sikerült bevonni a klímatudatos szemléletformálásba. Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy a 

szemléletformálást nem lehet elég korán elkezdeni. A tájékoztatás segíti a felelősen gondolkodó 

következő generáció nevelését. Mint elmondta, a vírushelyzet miatt a szervezőknek nagy kihívást 

jelentett a gyermekek veszélyeztetése nélküli, de szakmailag minőségi program megtervezése és 

kivitelezése. A visszajelzések szerint a gyermekek örömmel vettek részt a foglalkozásokon, az 

óvópedagógusok pedig a jövőben beépítik szakmai programjaikba a klímavédelem témakörét. 

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00147 azonosítószámú, „Biatorbágy helyi klímastratégiája” című pályázat 

keretében kidolgozásra került Biatorbágy városának klímastratégiája, melynek célja, a klímaváltozás 

okozta kockázatok megelőzése, a hatások mérséklése, az alkalmazkodó-képesség javítása érdekében 

olyan, a helyi feltételekhez illeszkedő stratégiai dokumentum megalkotása, amely az érintettek széles 

körének bevonásával meghatározza a legfontosabb beavatkozási igényeket. A klímastratégia 

kidolgozása az országos klímastratégiai módszertant követve történt és illeszkedik a Pest megyei 

klímastratégiához. 

A projektről további információkat a www.biatorbagy.hu oldalon olvashatnak. 
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Mintegy százötven óvodás vett részt az elmúlt hetekben a Hód Huncutka kalandjai című 
klímavédelmi foglalkozásokon városunkban, ahol a kisgyermekek kreatív és játékos formában 
ismerhették meg a környezetvédelem fontosságát. Az óvodai foglalkozásokat a Széchenyi 2020 
program keretében 9,61 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból, Biatorbágy 
Város Önkormányzata gondozásában zajló, KEHOP-1.2.1-18-2018-00147 azonosítószámú, 
„Biatorbágy helyi klímastratégiája” című projekt részeként rendezték meg. 


