
Az égi áldás lehetőségei
összefogtak Alkalmazkodni akarnak az éghajlat változásaihoz

ToveSkarstein, a Norvég Királyság nagykövete is eljött tegnap Tátra. Egyebek mellett elmondta azt Is, hogy jó helyre kerül a támogatás

Tát és Tokod, önkormányzata 
összefogva igyekszik meg- . 
oldást találni a belvízgondok 
megoldására, a csapadék
vizek hasznosítására.

Fenyvesi Károly

Tát és a szomszédos Tokod ön- 
kormányzata együtt kívánja 
megoldani a térség rendszere
sen visszatérő,'', belvizek: ekozta 
gondjait. A térségben egyre gya
koribb problémát jelentett, és 
változtatások nélkül jelenthetne 
is, a magas talajvíz. Az éghajlat 
változása miatt a jövőben ezen 
a területen (is) az eddigieknél 
gy akrabban eshet nagymennyi
ségű csapadék, súlyosabbak le
hetnek a károk.

A megoldás előkészítéséhez a 
feltételek egy sikeres pályázat
tal. már adottak, Erről volisza  
tegnap délelőtt Tálon m Tát-To- 
kod települések esapádékvfz 
gazdálkodási koncepciója és kik 
maadaptációs lépései elneve
zésű munkamenet nyitányán, 
Az esemény elnökségi asztalá
nál foglalt helyet Töve Skarste- 
in, a Norvég Királyság nagykö
vete, Bonifertné Szigeti Márta, a 
szentendrei székhelyű Regioná
lis Környezetvédelmi Központ 
ügyvezetője, Steindl Balázs, a

megyei közgyűlés elnökhelyet
tese, illetve a házigazda önkor
mányzatok képviseletében Túri 
Lajos Tát és Tóth Tihamér Tokod 
polgármestere, A széksorokban 
a programban szakmailag érin
tett cégek, intézmények képvi
selőm kívül a környező települé
sek polgármestereit is ott láttuk;

Az eseményt megnyitó Hr 
fi* Lajos annak a véleményének 
adott hangot, hogy a modem 
vízözön világát éljük. A történé
sekért minden bizonnyal a klí

maváltozás a felelős. Akár a bib
liai. tragédia is bekövetkezhet. 
Még szárazabb nyarak', még csa
padékosabb telek következhet
nek. Meg kell tennünk a szük
séges lépéseket.

Töve Skarstein arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a klímavál
tozást eredményező szennye
zőanyag-kibocsátás csökkenté
se érdekében, végzett.ténykedés 
mellett,: oda, kell feelnüpkhar- 
raífchogy megfelelően tudjunk 
alkalmazkodni az új körűimé-

Újszerű mérési módszereket kell alkalmazni
A tá t -t o k o d  települések csapa
dékvízgazdálkodási koncepció
ja  és klímaadaptációs lépései el
nevezésű projekt célja egy olyan 
mintaértékű modell létrehozó- . 

s&^amely nem csak rövid, 
nem hosszabb távon is segítsé- 
getnyújt a csapadékvizeket 
megfelelően elvezető és haszno
sító rendszer tervezéséhez, a be
ruházásokat megelőző döntések 
meghozatalához. Ehhez frissíte
ni kell a jelenlegi csatorna-háló
zat adatait, folyamatos monitor
ing keretében, újszerű mérési 
módszerekkel kell tanulmányoz
ni a meglévő rendszer válaszait. 
Ükihívásokra. A tapasztaltak

alapján egy olyan matematikai 
szimulációs modellt kell létre
hozni, amely figyelembe veszi a 
várható csapadékhozamokat és 
klímaforgatókönyveket Az ösz- 
szeállt modell segítségével kell a  
fenntartható települési csapa
dékvíz-gazdálkodás alapjait 
megteremteni.
a  p á l y á z a t  szakmai megvalósí
tásában közreműködik a Buda
pesti Műszaki és Gazdaságtu
dományi Egyetem vízi közmű és 
környezetmérnöki tanszéke, az 
Észak-dunántúli Vízügyi Igaz
gatóság, illetve a norvégiai Bio- 
forsk mezőgazdasági és környe
zeti kutató intézet

nyékhez. Ebbe a feladatsorba jöjj 
illeszkedik bele a tátiak és a to- 
kodiak összefogása, elképzelése, 
ezért is került jó helyre a támo
gatás.

A továbbiakban a mikrofon
hoz lépő szakemberek által el
mondottakból többek közt az 

derült ki, hogy az elképzelések 
első körös megvalósításához az 

ItÜÉipai’Gazdasági Térség (BGT) 
egyik^Alkaimazkodás az éghaj- i 
latváltozáshoz elnevezésű pír 
lyázaíán történt sikeres szerep
lésnek köszönhetően támoga
tást kap a Tat-Tokod térség. Áz 

EGT-alapok révén a 776 074 eu
ró Izlandiéi, Liechtensteintől és 
Norvégiától érkezik, A tervezett 
előkészítő munka összköltsége 
913 08 euró.

A bel-.és külterületeken a ter
vek szerint a szennyvízhálózat- ; 
tói elkülönített rendszerrel old-1 
jákmega csapadékvizek elveze- I 
rését Az égi áldással kapcsola- 
rps teendőknek csak egy része a 
károk elkerülése, a hasznosítás 
lehetőségét is keresik. Taton.Il
leg a vízgyűjtő terület sekélyebb 
részein és az Űnyi pataktól nyu
gatra, Tokodon szinte a telepü
lés teljes területén új tervekre, a 
megváltozott időjárási viszony
hoz igazodó közműméretezésre 
van szükség


