


“Önkormányzatok lehetőségei a klímaalkalmazkodás vizekkel kapcsolatos területén” 
című konferencia 
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ELŐZMÉNYEK  a Novaj-patak völgyében 

                         a Körtvélyes-árok, mint időszakos „patak” 

                         tervek a csapadékvíz elvezetésre,   
    záportározókra 

                          TOP tervezés… 

                  LIFE         a projekt tervezési szakasza - kérdőív 

                                  csatlakozás a projekthez 
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ANGLIAI TANULMÁNYÚT 
 

PICKERING  dombvidéki település, mint Novaj  
   
  Pickering Beck folyó vízgyűjtőjén és a River Seven vízgyűjtőjén  
  természetes lefolyáslassító beavatkozások 
  tározókapacitások kialakítása természet közeli módszerekkel 
  ártéri fásítás 
   
  a kormányzat nem biztosított forrást 
  alulról induló kezdeményezésből széles partnerségi összefogás 
  (települési-, járási-, megyei önkormányzatok, civil polgáregylet,  
  kormányzati szervek, hatóságok, földbirtok kezelők) 
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• SZALMABÁLÁK  /187 db / 1-3 m3 / 27 font 
• RŐZSEGÁTAK / 167 db / 0,1-100 m3 / 50-500 font 
• NAGY RÖNKGÁTAK / 2 db / 1200 ill. 3600 m3 / 5000 font 
• TÁROZÓ FÖLDTÖLTÉS / 1 db / 120 000 m3 / 2,7 millió font 
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NOVAJ 
• Önismeret (HSV, adatgyűjtés, 

erőforrások felmérése) 

• Hálózatépítés (lehetséges 
partnerek felismerése- más célok 
érdekében is) 

• Csomópontok, közös cselekvési 
lehetőségek felismerése 

• Konkrét  tervek (pl. Helyi 
Klímastratégia) 
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  MELLÉKHATÁSOK 
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Erősödő helyi identitás 
Erősségek, gyengeségek tudatos kezelése 
Generációk közti párbeszéd, együttműködés 
Klímatudatosságra nevelés 
Erősödő alkalmazkodás egyéb kihívásokhoz 

Ingyenes on-line adatbázisok (NaTÉR, IKIR) 
Civil szervezetek 
Vadásztársaság 
Helyi földtulajdonosi közösség 
Hegyközség 
Mezőgazdasági vállalkozók 
Erdészet 
Vízügyi szervek 
Szakminisztériumok, kormányzati szervek 
Katasztrófavédelem 
Szomszédos  települések 
Közeli egyetem 
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Név 

Szervezet 

Köszönöm a figyelmet! 
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Dr. Darvainé dr. Kádár Katalin 
Novaj Községi Önkormányzat 

polgármester 


